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KRÁLOVNA MÍRU
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Dongo (Como), 1. ledna 1986
Slavnost Matky Boží P. Marie

Královna míru
„Dívejte se dnes na svou nebeskou Matku.
Je slavnost mého božského Mateřství.
Je také první den nového roku a církev vás dnes zve k modlitbě za dosažení velkého daru míru.
Já jsem Královna míru.
O Vánocích jsem vám darovala toho, který je vaším pokojem, mého Syna Ježíše.
Ježíš vás přivedl k míru s Bohem, a tak vám otevřel cestu k míru srdce.
Ježíš vás přivedl k míru se sebou samými, a tak vám otevřel cestu k míru srdce.
Tento mír se může zrodit jen životem v Boží milosti, kterou vám získal svým
zrozením uprostřed vás, svým životem a svou krvavou obětí na kříži.
Když žijete v milosti Boží, žijete s mírem v srdci.
Sobectví, nenávist, nečistota, ano každý hřích vám bere mír ze srdce.
Ježíš vás přivedl k míru se všemi a ukázal vám cestu k pravému bratrství.
Každou lidskou osobu musíte považovat skutečně za svého bratra.
Chci po vás, abyste všichni žili v pravém společenství bratrství a vzájemné lásky
– bez rozdílu rasy, řeči a náboženství.
Všichni jste děti Boží, vykoupeni Ježíšem a svěřeni mému duchovnímu mateřství. Proto všichni musíte žít mezi sebou jako skuteční bratři.
Jen cestou skutečně prožívaného bratrství bude moci u vás nastat mír.
Mír je však dnes stále více ohrožen!
Lidé žijí ve velmi rozsáhlém a zatvrzelém odmítání Boha; jsou obětí hříchu a nečistoty; jsou neschopni si navzájem rozumět a milovat se, a tak se pošlapávají lidská
práva, chudí a hladovějící jsou opuštěni, rostou utlačování a nespravedlnosti, povážlivě propukají násilnosti a války se stále více rozšiřují.
V tomto roce na vás dolehnou těžká ohrožení míru a velká nebezpečí zla.
Proto vás zvu dnes na slavnost mého božského Mateřství, abyste se svěřili mně,
která jsem Královna míru.
Obraťte se zpět k Pánu a vraťte se na cestu modlitby a pokání, umrtvování smyslů a postu.
Časový úsek, který Bůh ponechal lidstvu ještě pro jeho obrácení, je nyní téměř
uzavřen.
Proto vám dnes s bolestnou mateřskou starostlivostí sděluji toto své poselství.
Naslouchejte mu a budete zachráněni.
Uposlechněte ho a najdete pokoj v srdci.
Rozšiřujte je všude a pomůžete přichystat všem dny naděje a míru a ne dny neštěstí a soužení.“
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2. února 1986
Uvedení Ježíška do chrámu

Cesta k Boží vůli
„Následujte mne, přemilí synové, na cestě, kterou jsem vám ukázala, abych vás
všechny přivedla do chrámu Páně, abyste dnes mohli opěvovat jeho lásku a jeho
slávu.
Zatímco jsem se svým nejčistším Ženichem Josefem spěchala cestou do chrámu v Jeruzalémě a v náručí nesla své božské Dítě a byla jsem s ním ponořena do
hlubokého vytržení lásky a modlitby, naplnila jsem předpis zákona a splnila vůli Páně.
Tak to činím dnes s každým z vás.
Vedu vás cestou dokonalého plnění vůle Páně.
Jsem cesta k Boží vůli.
Je Boží vůlí, abyste dokonale plnili závazky svého kněžského stavu.
Je Boží vůlí, abyste věnovali významné místo životu modlitby a hlubokého spojení s Pánem.
Proto vás vedu k svědomitému dodržování vašich cvičení zbožnosti: nikdy nezanedbávejte liturgii hodin; konejte svá denní rozjímání v tichosti a lásce, modlete se denně společně se mnou růženec a mše svatá, kterou sloužíte a prožíváte, ať se
stane výchozím bodem celé vaší denní práce.
Je Boží vůlí, abyste se i ve své apoštolské činnosti řídili předpisy, které byly pro
vás vydány církví.
Nikdy se nezúčastňujte světských divadel; nechoďte na ona místa, která neodpovídají vaší důstojnosti jako služebníků Božích; umějte chránit a bránit posvátný
charakter vaší osoby.
Vy jste ve světě, ale ne ze světa!
Nestyďte se vydávat přede všemi toto veřejné svědectví. Proto od vás chci, abyste nosili stále svůj církevní oděv, aby bylo všude vidět, že jste Boží kněží a moji přemilí synové.
Jak velice bolí mé Neposkvrněné Srdce, když vidím, jak mnoho kněží i biskupů se obléká zcela civilně, přitom otevřeně neposlouchají zákony, které pro ně vydala církev!
Je to vůlí Boží, abyste hořeli velkou horlivostí pro záchranu duší, a byli proto
vždy pohotovi k důležitému úkolu, který je vám svěřen jako prostředníkům smíření.
Ve velké části církve teď mizí tato tak nutná svátost právě proto, že mnoho kněží už nechodí do zpovědnic, aby byli k dispozici duším, které tuto svátost smíření
tak velice potřebují.
Je Boží vůlí, abyste byli vždycky k dispozici pro všechny duchovní a hmotné potřeby svých bližních.
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Vaše kněžské srdce má být otevřené, šlechetné, citlivé a milosrdné.
Jen tak budete naplňovat vůli, kterou má Pán s každým z vás, a půjdete cestou
ke svatosti.
Proto vás vedu kupředu každý den cestou dokonalého plnění Boží vůle, aby Nejsvětější Trojice mohla ve svatém chrámu vašeho kněžského života přijímat svou
oslavu.“
Dongo, 27. března 1986
Zelený čtvrtek

Boží tajemství
„Dnes je váš svátek, přemilí synové, protože jsou vaše Velikonoce.
Vzpomínáte na ustanovení Eucharistie a kněžství.
Jak velice toužil Ježíš jíst před svým utrpením velikonočního beránka se svými učedníky!
Mějte i vy touhu po tom, abyste s převelikou láskou naplňovali tajemství své
kněžské večeře Páně.
Je to božské tajemství lásky.
Jste povoláni k čistotě lásky.
Proto na vás každý den silně působím, abyste svá srdce přeměnili a připodobnili je Srdci mého Syna Ježíše.
Vedu vás do hořící výhně jeho nejčistší božské lásky, neboť kněžské srdce se musí zušlechťovat a přeměňovat podle Srdce Ježíše, nejvyššího a věčného Velekněze.
Kněžské srdce musí být tiché a pokorné, milosrdné a citlivé, čisté a soucitné,
otevřené jako kalich, aby milovalo Boha výjimečným a totálním způsobem, a potom – naplněno plností Boží lásky – darovalo všem bratřím plameny neuhasitelné lásky.
Dnes je též den nového přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.
– Je to den závazného přikázání: Jestliže jsem to učinil já jako váš Mistr, tak také vy
to čiňte, chcete-li být mými pravými učedníky.
Přemilí synové, dávejte se stále do služeb všem: Umývejte také nohy svým bratřím, tím že budete nalévat balzám na jejich rány, ve všem se budete dělit s jejich
nouzí a chudobou a vezmete na sebe tíhu hříchů a zla ve světě.
Je to božské tajemství modlitby.
Vaše kněžství se projevuje jako trvalé prostřednictví mezi Bohem a lidmi.
A toto prostřednictví se uskutečňuje vaší kněžskou modlitbou, zejména přinášíte-li Bohu denní oběť mše svaté, která činí velikonoční dar této poslední večeře skrze vás trvalým a univerzálním.
Dokonalost modlitby, to znamená hluboká jednota života s Bohem, je výkonem
vašeho kněžství, když věřícím udělujete svátosti, Ježíšem ustanovené k vaší záchraně.
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Dokonalost modlitby je především vaše učenlivá a horlivá připravenost pro bídu duší, která vás nutí často jít do zpovědnic jako prostředníci svátosti smíření, kterou můžete uzdravovat hluboké rány tak mnohých hříchů.
Pomocí vašeho dobrého příkladu by se mohla obnovit v celé církvi praxe časté
zpovědi tím, že uskutečníte to, co v tento den požadoval můj první přemilý syn papež Jan Pavel II. ve svém okružním listě všem kněžím.
Je to božské tajemství utrpení.
Ustanovení kněžství směřuje zejména k trvalému – i když nekrvavému – sebeobětování Ježíšovi, které je pokračováním jeho oběti na Kalvárii.
Tak jste i vy mnou povoláni trpět s Ježíšem a obětovat se s ním pro záchranu
duší.
Vystupte na Kalvárii tohoto lhostejného a krutého století, připraveni umřít jako
Ježíš, aby bratři měli život.
Proto chci po vás v této době větší a stálejší utrpení.
Nezoufejte – ba naopak buďte rádi! Vstoupíte-li do zahrady mého Neposkvrněného Srdce, budete stále více zakoušet, co zažil Ježíš dokonalým způsobem: radost
ze sebeobětování z lásky a pro záchranu všech.
Tak budete moci říci každý den duším, které jsou vám svěřeny, doopravdy: „Jak
velice jsem toužil po tom, abych mohl s vámi jíst tohoto velikonočního beránka.“
Dongo, 28. března 1986
Velký pátek

Proč jsi mne opustil?
„Dnes jsem pod křížem, na kterém Ježíš prožívá hodiny svého bolestného smrtelného zápasu.
Stísněna jeho bolestí slyším ve svém mateřském Neposkvrněném Srdci výkřik
jeho nejbolestnějšího nářku: „Bože můj, proč jsi mne opustil?“
Slyšte dnes se mnou, přemilí synové, tento jeho výkřik. Je jako vyvrcholení celého jeho utrpení, nejvyšší stupeň každé bolesti.
Ó! Prožijte znovu společně se mnou, zraněnou a bolestiplnou Matkou, tyto nevýslovné okamžiky jeho bolestného utrpení.
Smrtelná úzkost v Getsemanech; zrada Jidášova; opuštění od učedníků; zapření Petrovo; pohanění a odsouzení náboženským soudním dvorem; rozsudek Piláta;
strašné bičování a korunování trním; jeho bolestné stoupání na Kalvárii; křeče rukou a nohou probodených hřeby a ty tři nekonečné hodiny hrozného smrtelného
zápasu, když visel na kříži!
Hle, Beránek, který se mlčky nechává vést na porážku!
Hle, pravý Beránek Boží, který snímá hříchy světa!
Na Srdci tohoto jemného těla, ukřižované oběti, leží jako břemeno každý hřích
světa, celá zloba, vykoupená jeho obětí.
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„Bože můj, proč jsi mne opustil?“
Na tomto Božském Srdci tak rozdrceném a stísněném, takže dokonce cítí opuštěnost od Otce, leží jako břemeno také celá nezodpovědnost a celá nevděčnost jeho
církve zrozené jako zářící nevěsta z lůna jeho tak velikého utrpení.
Neboť i dnes je Ježíš ještě znovu ve své církvi opouštěn, zapírán, zrazován.
Je zapírán těmi, kteří jej kladou až za své vlastní pohodlí, za hledání sebe samých
a za touhu po uznání a chvále. Pýcha přivádí mnohé k tomu, že jej zapírají slovem
i životem: Neznám toho Člověka!
Je zrazován také těmi pastýři, kteří si nedělají žádné starosti o stádce jim svěřené, kteří mlčí ze strachu nebo z prospěchářství, nebrání pravdu před úklady bludů
a nebrání ovce před strašnou metlou dravých vlků, převlečených za ovce.
Je opouštěn tak mnohými kněžími a řeholníky, kteří zrazují stav svého vznešeného povolání nebo kteří nežijí věrni svým povinnostem a nechávají se zcela vést
duchem světa, ve kterém žijí.
Je odmítán a zamítán mnohými věřícími, kteří jdou za ideologiemi, které jsou
dnes v módě, které však nabízejí hodnoty, jež jsou v protikladu k hodnotám evangelia, a připouštějí kompromisy, aby vždycky dosáhli souhlasu všech.
Velký pátek se dnes skutečně opakuje v rozsahu nezměrně větším a univerzálnějším, než se to stalo v okamžiku umučení a smrti na kříži.
Jednomu tehdejšímu gestu odpovídají dnes tisíce. Proto Ježíš nepřestává ve
svém mystickém těle, kterým je církev, opakovat svůj bolestný výkřik: „Bože můj,
proč jsi mne opustil?“
Bolest vaší nebeské Matky se dnes obnovuje, když vidí, jak se v církvi opakují
stejná utrpení, která vytrpěl Ježíš v ten den svého Velkého pátku.
Pohleďte, zda je bolest jako bolest má! Mějte účast na mé bolesti, kterou trpím
pro hřích, který se tak rozšiřuje, pro odpad, který se stává stále větším ztrátou víry
u mnohých, pro nevěru, která se zvedá jako mořský příliv a potápí duše.
Jako nikdy dosud podobáš se dnes, ó církvi, svému ukřižovanému Ženichovi.
Je to také pro tebe hodina tvého smrtelného zápasu, tvé opuštěnosti a tvé bolestné smrti na kříži.
Ale o tvém Velkém pátku stojí vedle tebe Matka Bolestná, posiluje tě a bdí
v modlitbě a v pevné naději na tvé blízké slavné zmrtvýchvstání.“
Dongo, 30. března 1986
Velikonoční neděle

Ježíš je váš mír
„Mír Božského Srdce vašeho zmrtvýchvstalého bratra Ježíše a Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky, která se raduje při patření na jeho oslavené tělo, ať je
s vámi, synové přemilí!
Mír ať je ve vašem srdci a ve vašem životě!
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Mír ať je trvalým darem vašeho apoštolátu!
Ježíš, který byl potupen, pohaněn, popliván, bičován, odsouzen, ukřižován, zabit
na kříži a pochován, dnes vstal!
Jsou to Velikonoce jeho vzkříšení.
Zmrtvýchvstalý Ježíš je navždy živý a přítomný mezi vámi.
Ježíš je váš mír.
On sám je váš život; on sám je vaše vítězství.
Mějte podíl se mnou na této radosti, kterou už nikdo nebude moci narušit!
Noste ji v duši, aby v ní mohla rozkvést naděje.
Já jsem bolestiplná Matka umučení Páně.
Já jsem radostiplná Matka vzkříšení!
Já jsem Matka vzkříšeného Krista; jsem ohlašovatelkou jeho vítězství.
Mně byla svěřena úloha připravit jeho návrat ve slávě.
V tomto bolestiplném čase očisty vám říkám: Nepochybujte, mějte velkou naději!
Ježíš zvítězil nad světem provždy. Jedině Ježíš je i dnes pravým vítězem.
Jsem Matka, která vás všechny volá odevšad, aby vás přivedla k Ježíši a připravila vám tak novou dobu míru.
Jsem Královna míru, která na vás pohlíží s mateřskou něžností a žehná vám ve
jménu oslaveného Otce, vzkříšeného Syna a Ducha Svatého, který je vám dáván jako dar.“
Merine – Lecce, 8. května 1986
Matka milosti a milosrdenství
„Jsem Matka božské milosti. Jsem Matka Boží lásky.
Jsem pramen Milosrdenství.
Přemilí synové, jděte cestou, kterou jsem vám v těchto letech vyznačila, chcete-li
podporovat můj mateřský plán pro záchranu všech mých dětí, zvláště mých ubohých hříšných dětí.
Buďte mýma rukama, které rozdělují hojné milosti všem, kteří se nalézají v jakékoliv nouzi.
V této době se chci projevovat vaším prostřednictvím.
Chtěla bych rozdílet své milosti prostřednictvím vašich kněžských rukou, které
se mají stále otvírat jako pomoc a posila pro všechny.
Nalévejte balzám do tak četných bolestných ran; přinášejte pomoc tomu, kdo se
nachází v chudobě a opuštěnosti; pomáhejte trpícím, vyděděným, malým, utlačovaným a pronásledovaným, aby šli cestou důvěry a naděje.
Buďte rukama vaší nebeské Matky, které se stále otvírají, aby vylévaly proud milostí na všechny její děti!
Buďte mým srdcem, které se otevírá, aby darovalo svou mateřskou lásku!
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Milujte každým úderem mého Neposkvrněného Srdce!
Jste mně zasvěcení, abych vás mohla formovat k dokonalosti lásky.
Buďte jemní a citliví, čistí a pokorného srdce.
Buďte pomocí, kterou chci dnes poskytovat všem, kteří potřebují lásku, aby byli zachráněni.
Milujte vzdálené a ateisty. Milujte i ty, kteří vás pronásledují a odmítají. Milujte
všechny bez jakéhokoliv rozdílu jazyka, rasy a náboženství.
Tak se stane každý z vás tlukotem mého Neposkvrněného Srdce, který se rozšíří
na všechny, aby jim daroval útěchu mé bezpečné mateřské lásky.
Buďte nástroji mého milosrdenství.
Dnes potřebuje lidstvo tak nutně Boží milosrdenství.
Jenom milosrdenstvím může být zcela obnoveno a zachráněno.
Lidstvo je nemocné svým tvrdošíjným odmítáním Boha. To mu brání jít cestou
Bohem vyznačenou, aby je dovedla ke spáse.
Je těžce nemocné, protože se stalo neschopným milovat.
Svět se stal nekonečnou pouští bez lásky: bují na ní jedovaté byliny nenávisti,
rozdělení, hříchu, bezuzdného sobectví, nečistoty, násilí a války.
Jen velký zázrak Božího milosrdenství může zachránit toto zbloudilé a skomírající lidstvo, které nyní dospělo na dno své krajní bídy.
Proto byl celý svět v této době svěřen Neposkvrněnému Srdci vaší nebeské Matky.
Buďte vy, kněží mně zasvěcení, nástroji mého mateřského milosrdenství.
Tak přispějete k tomu, že všude začnou vyrážet nové výhonky života a svatosti, čistoty a lásky.
Budete tak spolupracovat se mnou každý den na vytváření nového nebe a nové
země jako nejkrásnějšího plodu plnosti milosti a milosrdenství, které vám vždycky
daruje Neposkvrněné Srdce vaší nebeské Matky.“
7. června 1986
Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Kotva záchrany
„Dnes vám chci vyslovit svou mateřskou vděčnost, že jste přijali mé pozvání
k zasvěcení se mému Neposkvrněnému Srdci.
Ve velkém počtu jste odpověděli ze všech částí světa.
Naslouchejte mně i nadále s opravdovou velkomyslností a dovolte mi, abych vás
přivedla do bezpečného útočiště, které má mateřská láska pro vás připravila.
V těchto dobách potřebujete všichni nutně a rychle běžet k ochrannému valu, do
útočiště mého Neposkvrněného Srdce, protože nad vámi visí velká nebezpečí zla.
Především jsou to zla duchovního řádu, která mohou škodit nadpřirozenému životu vašich duší.
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Hřích se šíří jako nejhorší a nejzhoubnější nákaza, která přináší všude nemoc
a smrt mnoha duším.
Žijete-li trvale ve smrtelném hříchu, jste duševně mrtví! A dospějete-li v tomto
stavu ke konci života, čeká vás věčná smrt v pekle.
Peklo existuje, je věčné a dnes jsou mnozí v nebezpečí, že tam přijdou, protože
jsou nakaženi touto smrtelnou nemocí.
Jsou zla fyzického řádu, jako choroby, neštěstí, nehody, sucha, zemětřesení a nevyléčitelné choroby, které se šíří.
I na to, co se děje v řádu přirozeném, pohlížejte jako na varovná znamení pro
vás.
Musíte v tom vidět znamení Boží spravedlnosti, které nemůže nechat bez trestu
nesčetné zločiny, které se denně páchají.
Jsou zla společenského řádu, jako rozkol a nenávist, blud a chudoba, vykořisťování a otroctví, násilí, terorismus a válka.
Abyste se uchránili všech těchto zel, vyzývám vás, abyste se uchýlili za ochranný
val v bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce.
V těchto dobách však především nutně potřebujete bránit se před hroznými nástrahami mého Protivníka, kterému se podařilo zřídit své panství na zemi.
Je to království, které se staví proti Kristu. Je to království Antikrista.
V tomto posledním úseku vašeho století dosáhne toto jeho kralování vrcholu
své síly, své moci, svého velkého svádění.
Blíží se hodina, ve které se ničemný člověk, který se hodlá postavit na místo Boha, aby se nechal sám uctívat jako Bůh, chce ukázat v celé své moci.
Jak budete moci obstát pod krvavým bičem této hrozné zkoušky, abyste se nerozprchli, neztratili odvahu a zůstali pevni jen ve víře a věrnosti k Ježíši a jeho
evangeliu?
Mé Neposkvrněné Srdce se stane vaší nejsilnější obranou, ochranným štítem,
který vás ochrání před všemi útoky mého Protivníka.
Ale dnes zvláště potřebujete útěchy.
Na koho se budete moci obrátit v bolestných okamžicích, které vás čekají, až velký odpad dosáhne vrcholu a lidstvo dospěje k vyvrcholení popírání Boha a vzpoury, nepravosti a rozkolu, nenávisti a ničení, zloby a bezbožnosti?
V mém Neposkvrněném Srdci se vám dostane útěchy!
Proto dnes opakuji každému z vás, co jsem ve Fatimě řekla své dceři, sestře Lucii: „Mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a bezpečnou cestou, která tě dovede k Bohu.“
Přeji si, aby se mé Neposkvrněné Srdce v tento den, církví zasvěcený jeho zvláštní úctě, ukázalo jako kotva záchrany pro všechny.“
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Valdragone di San Marino, 4. července 1986
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
Po večerním procesí ústně dané poselství

Duch radosti a útěchy
„Přemilí synové, nechci vás nechat sestoupit z této hory, kde jste po celý týden
zůstávali v jednotě se mnou v neustálé modlitbě, v prožívaném bratrství, jak jsem
si přála a jak jsem vás k tomu vedla, aniž bych vám projevila celou svou radost, kterou jsem v těchto dnech zakoušela ve svém Neposkvrněném Srdci jako vaše tak bolestiplná nebeská Matka.
Vaše láska byla sladkým balzámem na každou moji ránu.
Vaše modlitba, kterou jste konali se mnou, byla mocnou silou, kterou jste mi dali, abych ji obětovala spravedlnosti Otce a abych mohla velmi brzy pro vás dostat
ohnivý déšť milostí Ducha Svatého, který promění a obnoví celý svět. Tak se uskuteční největší zázrak milosrdné lásky mého Syna Ježíše.
Nechci vás nechat sestoupit z této hory, aniž bych vám všem – každému jednotlivému z vás – vyjádřila svou mateřskou vděčnost.
V těchto dnech jste vstoupili do nebeské zahrady Neposkvrněného Srdce. Dívejte se na moje Srdce; vstupte do mého Srdce; žijte stále v mém Srdci a nad vámi bude duch radosti a útěchy.
Přišli jste sem nahoru s tolika starostmi, poznamenáni mnohými utrpeními
a také stísněni tak lidskou malomyslností. Vstoupili jste sem s otázkou v srdci, co
nového vám řekne v tomto roce vaše nebeská Matka.
Přemilí synové, hleďte na mé Neposkvrněné Srdce a duch radosti a útěchy sestoupí na vás.
Jsem vaše Matka: vidím těžkosti, které prožíváte, tíživou bolest těchto vašich
dnů; krvavé hodiny, které vás čekají při očistě, kterou prožíváte. Vidím, jak velkým
smutkem je někdy poznamenán váš život. Vidím také okamžiky, ve kterých jste stísněni malomyslností a beznadějností, poněvadž můj Protivník vám dnes činí úklady
zejména pochybnostmi a nedůvěrou.
Pohleďte na mé Neposkvrněné Srdce a duch radosti a útěchy vytryskne ve vašem nitru jako prýštící pramen.
Proč pochybujete? Proč jste smutní? Jsem u vás v každém okamžiku; nikdy vás již neopustím. Jsem Matka a závažnost těžkostí, které prožíváte, mě přitahuje do vaší blízkosti.
Z mého Srdce vychází paprsek světla: Je to světlo vaší Matky, Panny věrné, které osvěcuje vašeho ducha a jemně jej přitahuje k pochopení tajemství Božího slova
a k proniknutí do hloubky tajemství evangelia.
V temnotě, která se snesla na svět a šíří se v církvi, je tak mnoho lidských duchů
zatemněných bludy a vyprahlých stále více a všestranněji se šířícími pochybnostmi.
Jak mnoho lidí je nakaženo bludem, který přivádí mnohé k tomu, že jdou do záhuby a opouštějí cestu pravé víry.
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To je ta doba, kdy mnozí v církvi ztrácejí víru – i mezi mými přemilými syny.
Hledíte-li na mé Neposkvrněné Srdce a necháváte-li se proniknout paprskem
mého světla, obdrží váš duch dar božské Moudrosti a bude přitahován krásou pravdy, kterou vám zjevil Ježíš.
Denním pokrmem vašeho ducha bude jenom Slovo Boží.
Milujte je, hledejte je, ochraňujte je, braňte je, žijte je!
Tak – zatímco se dnes šíří velký odpad – budete kráčet v radosti a útěše, že zůstáváte v pravdě evangelia.
Když jste přišli sem nahoru, nahlédla jsem do vašich duší – zahrady svého nebeského mateřského panství – a viděla jsem, že jsou ještě zatemněny hříchy, kterých se
často dopouštíte ve své tak lidské křehkosti.
Nemáte velkých hříchů. Snažíte se jich teď už nedopouštět. Mému Srdci se však
nelíbí ani ty malé hříchy, které nazýváte lehkými. Může to být sobectví a sebeláska,
neschopnost věřit a svěřit se mi s dětinnou učenlivostí, každodenní kompromisy se
světem, náklonnost k tvorům a k vašemu způsobu myšlení.
Jsou to malé stíny, které zatemňují krásu vaší duše.
V těchto dnech moje mateřská ruka vymazala všechny tyto stíny.
Kráčejte v radosti a útěše s vědomím, že jste mnou milováni a vedeni, abyste se
stali čistšími, lepšími, láskyplnějšími, světějšími a krásnějšími.
Z této hory se vaše duše musí vrátit zářivější, obnovené milostí Ježíše, zatímco
Otec se k nim sklání s obzvláštní láskou a zalíbením a můj božský Snoubenec Duch
Svatý je přetvoří k dokonalému napodobení mého Syna.
Přišli jste sem nahoru a já jsem pohleděla na vaše srdce, jedno po druhém: Jsou
vysílena velkým suchopárem, uzavřená do sebe a zatvrdlá zkouškami, které prožíváte.
Jako Matka jsem se tedy přiblížila ke každému z vás; vzala jsem vaše srdce do
svých rukou; vložila jsem je do žhavé výhně svého mateřského Srdce a ponořila je
do hlubiny Božského Srdce mého Syna Ježíše.
Podívejte se na toto Srdce! Bylo pro vás probodnuto!
Vstupte do rány Ježíšova Srdce a nechte se každý den přetvářet ve žhavém ohni
jeho božské lásky.
Toto srdce je mořem nekonečné lásky a sbírá všechnu lidskou slabost, spaluje
každý hřích, volá ke stále větší lásce. Neboť Láska musí být milována a každý dar
vyžaduje odpověď.
Tu uvnitř se vaše srdce neustále přetvářejí jako zlato v tavící peci plamenem
žhavé lásky. A pak se stáváte stále učenlivějšími, pokornějšími, jemnějšími, milosrdnějšími, lepšími, menšími a čistšími.
Hle, přetvářeny v nekonečném moři božské lásky rodí se ve vás nová srdce a nový duch, abyste se mohli stát svědky lásky a tuto lásku všude roznášet a stát se sami
duchem radosti a útěchy pro všechny.
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Ještě nechápete, že toto jsou léta bolestné očisty, která teď bude vrcholit v nejkrvavějším závěru?
Proč se ještě ptáte?
Toto jsou moje roky. To je důvod, proč jsem vás tu ještě jednou chtěla mít a proč
jsem každému z vás během těchto duchovních cvičení, která byla nepřetržitým večeřadlem, darovala mimořádné milosti.
Nyní ještě nechápete, že tyto milosti jsou vloženy jako seménko do vašich duší.
Ale později to pochopíte a pak budete pohlížet nahoru na tuto horu a porozumíte
tomu, co jsem pro vás v těchto dnech udělala.
Zde bylo opravdové večeřadlo jako to v Jeruzalémě!
Zde jste, moji apoštolové, spojeni se mnou v modlitbě, protože nové Letnice jsou
přede dveřmi.
Sem jsem vás uvedla, abyste pochopili tajemství mého Neposkvrněného Srdce,
abyste se – až budete sestupovat z této hory – sami stali pro všechny mým znamením radosti a útěchy.
Nemůžete se vrátit tak, jak jste vystoupili sem: sestupujete se mnou.
Pohleďte na to vyprahlé lidstvo! Jak mnoho mých dětí je mrtvo, protože byly zabity hříchem a nenávistí, násilím a nečistotou, jsou oběťmi neřestí a drog.
Jsou to moje děti: zoufalé, zarmoucené, potřebující pomoc.
Svou láskou jim řekněte mé mateřské slovo a buďte pro ně mým znamením radosti a útěchy.
A potom vstupte do srdce mé církve.
Buďte znamením radosti a útěchy pro papeže, mého prvního přemilého syna,
který dnes tolik trpí, je opuštěný, kritizovaný, je napadán. Buďte oporou lásky, kterou mu chce darovat mé mateřské Srdce.
Neboť i on dnes potřebuje ducha radosti a útěchy, kterého mu chci dát vaším
prostřednictvím, moji kněží a přemilí synové!
Milujte papeže; následujte ho; braňte ho!
Vstupte do srdce mé církve a snažte se pochopit tajemství církve jako mystického
těla Kristova, které je dnes rozděleno a roztrženo a které musíte znovu scelit v jeho
jednotě. Toto tělo je dnes hanobeno, je dále bičováno hříchy, které se stále šíří.
Podávejte smír za všechny hříchy tím, že pomáháte mnohým mým dětem osvobodit se z nich přijímáním svátosti smíření – svátosti, která se skrze vás má znovu
zaskvít v celé církvi.
Sklánějte se se mnou a líbejte rány této mé nejmilejší dcery, jejíž děti jste i vy, neboť církev může být obnovena jenom silou vaší kněžské lásky.
Pak se stanete znamením nové doby, která už začíná v nejdrsnější zimě bolestné očisty.
Ve smrtelném zápase, který církev právě prožívá, buďte kalichem posily, který jí
Neposkvrněné Srdce vaší nebeské Matky dává pít, aby mohla znovu nabýt síly a jít
kupředu s radostí.
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Tak se dnes stáváte duchem radosti a útěchy pro celou církev.
Nedejte se zbavit odvahy!
Moje vítězství již započalo.
Ve vašich srdcích, v mlčení vašich kněžských životů, které jsou mi zasvěceny
a mnou obětovány, již začalo vítězství mého Neposkvrněného Srdce.
Díky za útěchu, kterou jste mi dali!
Přijímám přání a prosby, které mi přednášíte.
Žehnám vašemu apoštolátu, duším vám svěřeným, vaší těžké službě.
Žehnám vašim životům: jsou pro mne drahocenné.
Zítra sestoupíte z této hory, abyste se vrátili do svých domovů.
Doprovázím vás svým mateřským požehnáním.
Nemějte již žádný strach: jsem stále s vámi!
Ve vás a skrze vás jsem počátkem nové doby, jsem Matka naděje a útěchy, jsem
Královna míru!
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Rubbio (Vicenza), 30. července 1986
Archa nové úmluvy
„Přemilí synové, vedu vás každý den po cestě vašeho dokonalého následování
mého Syna Ježíše.
Jen tak se dnes můžete stát znamením radosti a útěchy pro všechny.
Toto jsou bolestné roky zkoušky. Oznámila jsem je již mnoha způsoby a mnoha znameními.
Kdo mi však věří? Kdo mi naslouchá? Kdo se skutečně snaží změnit svůj život?
Stojím mezi dvěma meči, které probodávají mé mateřské Srdce: Na jedné straně
vidím velké nebezpečí, ve kterém se nacházíte, kvůli trestu, který je před vámi. Na
druhé straně vidím vaši neschopnost uvěřit a přijmout výzvy k obrácení, které vám
dávám, abyste tomuto nebezpečí mohli uniknout.
Obracím se tedy opět na vás, moji přemilí synové a mně zasvěcené děti, a vyzývám vás, abyste se pozvedli nad svět, nad své každodenní starosti, nad nezřízené
náklonnosti k tvorům a k sobě samým, nad průměrnost a vlažnost, nad stále větší vyprahlost srdce.
Vstupte do útočiště, které vám připravila vaše nebeská Matka pro vaši záchranu a abyste v bezpečí mého Neposkvrněného Srdce mohli prožít dny velké bouře,
která již nastává.
Toto je okamžik pro všechny, aby vyhledali útočiště u mne, neboť já jsem archa
nové úmluvy.
Za časů Noemových bezprostředně před potopou vstupovali do archy ti, které Pán určil, aby přežili jeho strašný trest. Ve vaší době vyzývám všechny své děti
ke vstupu do archy nové smlouvy, kterou jsem připravila ve svém Neposkvrněném
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Srdci, abych vám mohla pomoci nést krvavou tíhu velké zkoušky, která předchází
příchodu dne Páně.
Nedívejte se nikam jinam. Stane se to dnes jako v čase potopy. A nikdo nemyslí na to, co na vás čeká.
Všichni jsou příliš zaměstnáni myšlenkami jen na sebe, na vlastní pozemské zájmy, na zábavu a na to, jak všemožně uspokojit vlastní nezřízené vášně.
Jak málo je v církvi těch, kteří se starají o moje mateřská a velkou bolestí naplněná volání!
Aspoň vy, moji přemilí, mi musíte naslouchat a poslouchat.
Pak mohu vaším prostřednictvím volat všechny, aby vstoupili co nejrychleji do
archy nové smlouvy a záchrany, kterou vám připravilo mé Neposkvrněné Srdce pro
tuto dobu trestu.
Zde budete v pokoji a budete se moci stát znamením mého pokoje a mé mateřské útěchy pro všechny mé ubohé děti.“
Rubbio (Vicenza), 6. srpna 1986
Svátek Proměnění Páně

Vystupte na horu
„Vystupte dnes se mnou na horu mého pokoje, přemilí synové.
Vystupte na horu záchrany a modlitby, čistoty a svatosti, učenlivosti a mírnosti,
pokory, nepatrnosti a vaší stále dokonalejší lásky.
Vystupte na svatou horu vašeho osobního proměnění tím, že se budete stále více přizpůsobovat božské lidskosti mého Syna Ježíše, že se synovsky oddáte lásce
nebeského Otce a že budete denně učenliví vůči očistnému působení Ducha Svatého.
Tak se vy sami budete moci těšit z daru dokonalého proměnění v oslaveném
světle Krista, který se chce zjevit v této době ve vás a skrze vás velkolepějším způsobem, aby obnovil celý svět mocí své milosrdné lásky.
Na této svaté hoře pocítíte také mimořádnou přítomnost a výjimečné působení
vaší nebeské Matky, která vás chce každého dne proměnit v osobu samého Ježíše,
abyste se dnes mohli stát mocným svědectvím jeho lásky k vám.
Zde vás láskyplně připravuji na bolestné chvíle kříže a mučednictví.
Teď už i pro vás nastávají dny opuštěnosti, smrtelného zápasu a obětování.
Nastaly velké události, které jsem vám v těchto letech předpovídala.
Brzy budete všichni voláni, abyste vydali své velmi bolestné svědectví.
Pak se můžete stát pro všechny paprsky světla, které vycházejí z mého Neposkvrněného Srdce, aby pronikly do všech částí světa a osvětlily temné okamžiky,
které už začínáte prožívat.“
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Rubbio (Vicenza), 8. srpna 1986
Po modlitbě svatého růžence
poselství dané ústně

Matka Eucharistie
„Přemilí synové, jak se mé Srdce naplňuje radostí, když vás zde vidím na kněžské pouti klanění, lásky, zadostučinění a díkůvzdání Ježíšovi, mému Synu a mému
Bohu, který je přítomen v Eucharistii: Chcete ho tím utěšit za tolik prázdnoty, tolik nevděčnosti a tolik lhostejnosti, kterými ho obklopuje v jeho skutečné přítomnosti ve všech svatostáncích světa tolik mých dětí a zvláště mnoho přemilých synů kněží.
Děkuji vám za radost, kterou děláte Srdci Ježíše, který se na vás laskavě usmívá
a zachvívá se něžností k vám. Děkuji vám za radost, kterou dáváte k útěše hluboké
bolesti Srdci své nebeské Matky.
Já jsem Matka Nejsvětější Svátosti.
Stala jsem se jí svým „ano“, protože v okamžiku Vtělení jsem umožnila Otcovu
Slovu, aby sestoupilo do mého panenského lůna. A i když jsem pravá Matka Boží, neboť Ježíš je pravý Bůh, moje spolupráce se projevila především v tom, že jsem
dala Slovu jeho lidskou přirozenost, která Jemu, druhé Osobě Nejsvětější Trojice,
Synu stejně věčnému s Otcem, dovolila učinit se v čase i člověkem, vaším pravým
bratrem.
Když přijal lidskou přirozenost, bylo mu umožněno dokončit dílo vykoupení.
Jako jsem Matkou Vtělení, tak jsem i Matkou vykoupení.
Vykoupení, které se uskutečnilo od okamžiku Vtělení do okamžiku jeho smrti
na kříži, kde Ježíš pro své přijetí lidství mohl splnit to, co by jako Bůh nemohl: trpět a umřít, nabídnout se Otci jako dokonalé výkupné a dát jeho spravedlnosti důstojné a správné zadostučinění.
Skutečně On trpěl za vás za všechny, vykoupil vás z hříchu a dal vám možnost,
abyste přijali onen božský život, který byl ztracen pro vás všechny v okamžiku prvního hříchu, spáchaného našimi prarodiči.
Dívejte se na Ježíše, jak miluje, pracuje, modlí se, trpí, obětuje se – od svého sestoupení do mého mateřského lůna až do svého výstupu na kříž – v této
jeho věčné kněžské činnosti, abyste pochopili, jak jsem především Matka Ježíše – kněze.
Proto jsem i pravou Matkou Nejsvětější Eucharistie.
Ne proto, abych jej ještě rodila k této mystické skutečnosti na oltáři: tento úkol je
rezervován vám, moji synové přemilí!
Je to však úkol, který vás tak velice připodobňuje mé mateřské funkci, protože
i vy při mši svaté konsekračními slovy opravdově rodíte mého Syna.
U mne jej přijaly chladné jesle chudobné jeskyně bez ozdob; u vás ho nyní přijímá chladný kámen oltáře. Ale i vy – jako já – rodíte mého Syna. Proto nemůžete
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být nic jiného než synové zvláštní, dokonce zcela zvláštní záliby a lásky té, která je
Matkou, pravou Matkou svého Syna Ježíše.
Já jsem však také pravou Matkou Eucharistie, protože Ježíš se skutečně zpřítomňuje v okamžiku konsekrace vaším kněžským úkonem. Vaším lidským „ano“ vůči
mocnému působení Ducha Svatého, který proměňuje materii chleba a vína v Tělo a Krev Kristovu, vy mu umožňujete tuto jeho novou a reálnou přítomnost mezi vámi.
A zpřítomňuje se, aby pokračoval v díle Vtělení a Vykoupení a aby v tajemství
dokonal svou Oběť Kalvárie, kterou mohl Otci přinést pro svou lidskou přirozenost,
přijatou s tělem, jež jsem mu dala já.
Tak Ježíš v Eucharistii uskutečňuje svou přítomnost se svým Božstvím a se svým
oslaveným tělem, oním tělem, daným mu vaší nebeskou Matkou: s opravdovým tělem narozeným z Panny.
Synové, jeho tělo je oslavené tělo, ale není to jiné tělo, nejde tu tedy o jeho nové
narození. Skutečně je to totéž tělo, které jsem mu dala já: narozené v Betlémě, mrtvé na Kalvárii, uložené do hrobu a zmrtvýchvstalé, které proto přijalo novou formu,
svou božskou formu, oslavenou podobu.
Ježíš se svým oslaveným tělem zůstává v ráji Synem Mariiným.
Proto ten, kterého – s jeho Božstvím – vy přivádíte na svět v okamžiku eucharistického proměnění, je stále Synem Mariiným.
A proto jsem Matkou Eucharistie.
A jako Matka jsem stále u svého Syna. Byla jsem na této zemi; nyní jsem v ráji,
pro výsadu mého tělesného nanebevzetí; nalézám se ještě tam, kde je přítomen Ježíš, v každém svatostánku na zemi.
Jako mu umožňuje jeho oslavené tělo – tím, že je mimo hranice času a prostoru
– být před vámi, ve svatostánku tohoto horského kostela, současně však mu umožňuje být přítomný ve všech svatostáncích roztroušených ve všech částech světa, tak
vaše nebeská Matka se svým oslaveným tělem, které jí umožňuje být zde a všude
jinde, je opravdu u každého svatostánku, kde je opatrován Ježíš.
Moje Neposkvrněné Srdce je mu živým, tlukoucím, mateřským Svatostánkem
lásky, klanění, děkování a ustavičného zadostučinění.
Já jsem radostná Matka Eucharistie.
Vy víte, přemilí synové, že kde je Syn, tam je vždy i Otec a Duch Svatý.
Jako ve slávě ráje Ježíš sedí po pravici Otcově v nejhlubší jednotě s Duchem Svatým, tak je u Syna skutečně přítomen Otec, skutečně přítomen Duch Svatý, je tu
vždycky božská Nejsvětější Trojice, když se Ježíš – vámi přivolaný – činí přítomným v Eucharistii a je uložen k přechovávání ve svatostánku, obklopeném mým
mateřským Srdcem.
Avšak jako je tomu v ráji, tak u každého svatostánku je také extatická a radostná
přítomnost vaší nebeské Matky.
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Pak jsou zde také andělé, rozčlenění do svých devíti sborů světla, aby v různých
modulacích harmonie a slávy opěvovali všemohoucnost Nejsvětější Trojice – aby
v rozdílných stupních dali prozařovat Její velké božské moci.
Kolem andělských sborů jsou tu všichni svatí a blažení; právě světlem, láskou,
věčnou radostí a nesmírnou slávou, která vychází z Nejsvětější Trojice, se jim dostává stálého růstu jejich věčné a stále větší blaženosti.
K tomuto vrcholu ráje vystupují hluboké vzdechy, očistná utrpení a neustálá
modlitba duší v očistci. Směřují k němu s touhou, s láskou, která se stále zvětšuje a jejíž dokonalost je úměrná jejich postupnému osvobozování od každého dluhu, kterým
je zatížila křehkost a jejich viny, až k okamžiku, kdy dokonale obnoveni Láskou mohou se připojit k nebeskému zpěvu kolem Nejsvětější Trojice, která je v ráji a v každém svatostánku, kde je Ježíš přítomen, i v nejvzdálenější a nejztracenější části světa.
Proto u Ježíše jsem radostnou Matkou Eucharistie.
Jsem bolestná Matka Eucharistie.
K vítězné a očišťující se církvi, která s láskou opěvuje střed lásky, jímž je Eucharistický Ježíš, měla by se soustředit také církev bojující, měli byste se shromáždit vy
všichni, moji přemilí synové, řeholníci a věřící, abyste vytvořili s nebem a očistcem
věčný hymnus klanění a chval.
Dnes je však Ježíš ve svatostánku obklopen takovou prázdnotou, tak velkou
opuštěností, tak hroznou nevděčností!
Tyto dny jsem předpověděla ve Fatimě – hlasem anděla, který se zjevil dětem
a naučil je tuto modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se
ti klaním a obětuji ti nejdražší Tělo a Krev, Duši a Božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na zadostiučinění urážek, svatokrádeží
a lhostejnosti, kterou je obklopen…“
Tato modlitba byla dána pro tyto vaše časy.
Ježíš je dnes obklopen prázdnotou, vytvářenou zvláště vámi kněžími, kteří ve své
apoštolské činnosti kroužíte často neužitečně a daleko na periferii, protože se obracíte k věcem méně důležitým a druhořadým a zapomínáte, že střed vašeho kněžského dne musí být tady, před svatostánkem, kde je přítomen Ježíš a je tam uchováván především pro vás!
Je obklopen též lhostejností tolika mých synů, kteří žijí, jako by On tady vůbec
nebyl, a když vstupují do kostela k liturgickým funkcím, nevšímají si Jeho božské
a skutečné přítomnosti mezi vámi.
Často je Eucharistický Ježíš zastrčen do ztraceného koutu, zatímco má být umístěn ve středu kostela, má být postaven do středu vašich církevních shromáždění, protože kostel je jeho chrám, který byl vybudován především pro Něho a pak pro vás.
Moje mateřské Srdce hluboce roztrpčuje způsob, jakým se v tolika chrámech zachází s Ježíšem přítomným ve svatostánku, kde je zastrčen do koutku, jako by byl
jen jakýmsi předmětem k použití pro vaše církevní shromáždění.
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Především jsou to však svatokrádeže, které dnes vytvářejí kolem mého Neposkvrněného Srdce trnovou korunu.
Kolik přijímání je dnes a kolik z toho svatokrádeží!
Může se říci, že dnes už není eucharistické slavnosti, kde by nebylo svatokrádežných přijímání. Kdybyste mohli vidět mýma očima, jak veliká je tato rána, která nakazila celou církev a ochromuje ji, brzdí ji, činí ji nečistou a tak těžce nemocnou!
Kdybyste mohli vidět mýma očima, i vy byste se mnou prolévali hojné slzy!
Nuže, moji přemilí a děti zasvěcené mému Srdci, buďte dnes mocným voláním po
plném návratu celé církve bojující k Ježíšovi, přítomnému v Eucharistii.
Protože jenom tam je pramen živé vody, který očistí její vyprahlost a obnoví
poušť, kterou se církev stala; jenom tam je tajemství Života, které jí otevře druhé
Letnice milosti a světla; jen tam je pramen obnovené svatosti: Ježíš v Eucharistii!
Nejsou to vaše pastorační plány a vaše diskuse, nejsou to lidské prostředky, do
kterých vkládáte důvěru a takovou jistotu, ale je to jedině Ježíš Eucharistický, který
dá celé církvi sílu k plné obnově, který ji převede k tomu, aby byla chudá, evangelní, čistá, zbavená všech opor, na které spoléhá, svatá, krásná, bez poskvrn a bez vrásek, po vzoru vaší nebeské Matky.
Přeji si, aby toto mé poselství bylo zveřejněno a připojeno k poselstvím obsaženým v této knize.
Přeji si, aby bylo rozšířeno do celého světa, protože já vás také z každé části světa dnes volám, abyste byli korunou lásky, klanění, děkování a zadostučinění na Neposkvrněném Srdci té, která je pravou Matkou – radostiplnou, avšak též tak bolestiplnou Matkou – Nejsvětější Eucharistie.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Bagni di Tivoli (Řím), 15. srpna 1986
Nanebevzetí Panny Marie

Darujte pokoj srdce
„Pohleďte na vaši nebeskou Matku, vzatou i s tělem do nebeské slávy.
Dnes nechám padat déšť milostí na vás všechny, mé děti.
Světlo mého oslaveného těla vás osvěcuje a ukazuje vám cestu, kterou máte jít.
Je to cesta čistoty, lásky, modlitby, utrpení a svatosti.
Je to cesta života, úzce spojeného s Ježíšem.
Tak i vy, i když ještě žijete na této zemi, můžete být osvíceni a obklopeni světlem zářícím zde v nebi.
Světlo mého oslaveného těla svítí pro vás stále mohutněji, zvlášť v této tak těžké
a bolestné době, aby vás utěšovalo a sílilo ve všech vašich denních těžkostech.
Nyní jste povoláni prožívat krvavé hodiny očisty, neboť už jsou tu veliké události, které jsem vám v těchto letech předpověděla.
Máte tedy zapotřebí mé mateřské útěchy, abyste nezmalomyslněli.
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Upírejte oči na nebe, kam byla vaše nebeská Matka vzata s duší i tělem, a budete ode mne potěšeni.
Srdcem i duší žijte v nebi, kde Ježíš již připravil každému z vás místo, a nic nezkalí váš pokoj.
Světlo mého oslaveného těla vás přitahuje stopou mé nejlíbeznější vůně.
Je to vůně všech ctností, které zdobily zahradu mého pozemského bytí; je to nebeská vůně mé neposkvrněné krásy.
Dnes chci skropit vás všechny líbeznou vůní čistoty, pokory, prostoty, mlčení,
modlitby, učenlivosti, poslušnosti a rozjímání.
Pak i vy budete rozlévat nebeskou vůni vaší Neposkvrněné Matky.
Tak darujete všem pokoj srdce a stanete se nástroji mého pokoje.
Vždyť vy jste milovaní synové své Matky, vzaté do nebeské slávy, a ta si přeje být
vzývána v dnešní době jako Královna míru.“
Dongo (Como), 6. září 1986
Výročí zázraku slz a první sobota v měsíci

Mé Srdce krvácí
„Jsem vaší Matkou, plnou bolestí.
Dosud nechávám kanout ze svých milosrdných očí mnoho slz.
Ony vás mají přesvědčit, jak veliká je bolest Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky.
Mé Srdce krvácí.
Mé Srdce je proniknuto hlubokými ranami.
Mé Srdce tone v moři bolesti.
Vy si nejste vědomi osudu, který vás čeká.
Trávíte své dny ve stavu nevědomosti, lhostejnosti a úplné nevěry.
Jak je to možné, když já jsem vás tolika způsoby a mimořádnými znameními
upozorňovala na nebezpečí, které vám hrozí, a předpověděla jsem vám krvavou
zkoušku, která už je přede dveřmi?
– Protože lidstvo nepřijalo mé opakované výzvy k obrácení, pokání a návratu
k Bohu, hrozí je stihnout největší trest, jaký kdy lidské dějiny poznaly.
Je to trest mnohem větší než potopa. Z nebe sestoupí oheň a velká část lidstva
bude zničena.
– Kristova církev je sužována zhoubnou nákazou nevěry a odpadlictví.
Zdánlivě je všechno klidné a všechno se zdá být dobré. Ve skutečnosti však je
skrz naskrz prolezlá stále rozsáhlejším nedostatkem víry, což šíří všude velký odpad.
Mnozí biskupové, kněží, řeholníci a věřící už vůbec nevěří, ztratili docela víru
v Krista a jeho evangelium.
Proto musí být církev očištěna pronásledováním a krví.
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– Do církve také pronikla nejednotnost, rozkol, boj, antagonismus.
Síly ateismu a zednářství, které se vloudily do jejího nitra, zničily její vnitřní jednotu a zatemnily zář její svatosti.
To jsou časy mnou předpovězené, v nichž se kardinálové staví proti kardinálům,
biskupové proti biskupům, kněží proti kněžím a Kristovo stádo je rváno dravými
vlky, kteří se do něho vplížili pod rouškou bezbranných a tichých beránků.
Mezi nimi jsou i takoví, co zastávají velice odpovědná místa a jejich prostřednictvím se ďáblu podařilo proniknout a řádit na samotném vrcholu církve.
Biskupové a kněží svaté církve Boží, jak veliká je dnes vaše zodpovědnost! Pán
se chystá žádat na vás účty, jak jste spravovali jeho vinici.
Kajte se, proste o odpuštění, napravte se a především buďte zase věrni úkolu
vám svěřenému.
– Stále více se páše hřích, už se nepovažuje za zlo, je vyhledáván, vědomě chtěn a už
se z něho nezpovídá. Nečistota a nestydatost halí domy, zbudované vaší vzpourou.
Pro toto krvácí mé srdce: pro zatvrzelou nevěru a tvrdost vašich srdcí.
Mé srdce krvácí při pohledu na vaši nepřístupnost a necitlivost k mému usouženému mateřskému volání.
Mé srdce krvácí, protože vidím vaše cesty už skropené krví, zatímco vy žijete
v zatvrzelé nevědomosti toho, co vás čeká.“
Milán, 8. září 1986
Narození Panny Marie

Mé narození
„O svátku mého narození nebe jásá a církev trpící i bojující na mne patří jako na
znamení radosti, naděje a mateřské útěchy.
Mé narození je příčinou vaší radosti.
Ve chvíli, kdy se rodí vaše nebeská Matka jako jitřenka, jež vzchází, stal se pro
vás blízkým a jistým den vaší spásy.
U mé kolébky jásá nebe s nesčetnými zástupy andělů, kteří odedávna očekávají
tento nevýslovný okamžik.
U mé kolébky se slavně shromažďují duše proroků a spravedlivých, kteří žili,
připravovali lidstvo a doufali v očekávání této radostné události.
Nad mou kolébkou se sklání Otec s nesmírnou láskou, kochaje se svým arcidílem; Slovo – čekající, až sestoupí do mého panenského a mateřského lůna; Duch
Svatý, dávající se již mé duši plností lásky.
Proto je mé narození především důvodem velké radosti pro všechny vás, kteří
mě s láskou vzýváte jako „příčinu vaší radosti“.
Mé narození je také příčinou vaší naděje.
Nyní Vykoupení, tolik věků očekávané, toužené, prorokované, se stává konkrétní událostí vašich dějin.
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Já se rodím na svět, abych porodila Ježíše, vašeho Vykupitele a Spasitele.
Nastává nové jitro pro celé lidstvo.
Hřích je přemožen a pro ducha zla se přibližuje chvíle úplné porážky, zatímco
všechno tvorstvo se připravuje k přijetí daru úplné obnovy.
Proto se mé narození stává také důvodem naděje pro všechny, kteří mne rádi
vzýváte jako Matku naděje.
Mé narození je především příčinou vaší útěchy.
Ten sotva narozený tvoreček, kterého dnes ještě vidíte v kolébce, má podivuhodné určení stát se Matkou Ježíšovou a Matkou veškerého lidstva.
To vám dává velkou posilu pro bolestnou dobu, v níž žijete, protože všichni
máte Neposkvrněnou Matku, která vás zná, rozumí vám, pomáhá vám a chrání vás.
Především v krvavých hodinách velkého utrpení, k němuž jste voláni, jakou posilou je pro vás vědomí a jistota, že nebeská Matka stojí stále při vás, aby s vámi sdílela vaše soužení, posilovala vaši důvěru a utěšovala vás v moři bolesti.
Nebojte se.
Nemějte strach.
Vězte, že vedle vás stojí nebeská Matka, kterou dnes uctíváte ve chvíli jejího
pozemského zrození, aby se stala, především v této době, příčinou radosti, naděje
a útěchy pro všechny.“
15. září 1986
Svátek Panny Marie Bolestné

Učím vás trpět
„Milovaní synové, učte se ode mne říkat vždy „Ano“ nebeskému Otci, i když od
vás žádá drahocennou daň vašeho utrpení.
Jsem Panna Bolestná.
Jsem Matka utrpení.
Můj Syn Ježíš se ze mne zrodil, aby se dal jako oběť lásky za vaše vykoupení.
Ježíš je pokorný a tichý Beránek, který se nechá vést němý na porážku.
Ježíš je pravý Beránek Boží, který snímá všechny hříchy světa.
Od chvíle, kdy sestoupil do mého panenského lůna, až do chvíle, kdy vystoupil na kříž, se Ježíš neustále odevzdával do vůle Otce, obětuje mu s láskou a radostí
vzácný dar všeho svého utrpení.
Já jsem Bolestná, protože jako Matka jsem připravovala, chovala, sledovala, milovala a obětovala svého Syna Ježíše jako sladkou a pokornou oběť božské spravedlnosti Otcově.
Tak jsem se stala největší pomocnicí a posilou při jeho strašném utrpení.
V těchto tak bolestných časech jsem ještě jako Matka po boku každého z vás,
abych vás připravovala, pomáhala vám a posilovala vás ve vašem utrpení.
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Učím vás trpět, říkajíc s vámi „Ano“ nebeskému Otci, který to od vás žádá jako
vaši osobní spolupráci na vykoupení, uskutečněném mým Synem Ježíšem.
V tom jsem vám byla já, vaše nebeská Matka, příkladem a vzorem pro svou dokonalou spolupráci na utrpení Syna, takže jsem se svou mateřskou bolestí stala první spolupracovnicí na jeho Díle.
Stala jsem se opravdovou Spoluvykupitelkou a nyní se mohu nabídnout každému z vás za příklad, jak obětovat své osobní utrpení Pánu a pomáhat tak všem kráčet po cestě dobra a spásy.
Důvod je ten, že v těchto krvavých dobách očisty je mou mateřskou povinností učit vás především trpět.
Pomáhám vám také nést utrpení svou přítomností Matky, která vás povzbuzuje
k přetváření všech vašich bolestí v dokonalý dar lásky.
Proto vás učím učenlivosti, tichosti a pokoře srdce.
Pomáhám vám trpět a obětovat se s radostí bratřím, jako se obětoval Ježíš.
Tak ponesete svůj kříž s radostí, vaše utrpení se stane sladkým a bude to jistá
cesta, vedoucí k pravému pokoji duše.
Posiluji vás ve vašem utrpení jistotou, že stojím při vás, jako jsem stála pod křížem Ježíšovým.
Dnes, kdy se bolesti vrší ze všech stran, si všichni stále mocněji uvědomují přítomnost nebeské Matky. Neboť toto je moje poslání Matky a Spoluvykupitelky:
shromáždit každou kapku vašeho utrpení, přeměnit ji ve vzácný dar lásky a zadostučinění a přinést ji denně jako oběť Boží Spravedlnosti.
Jen tak můžeme ztéci spolu zlatou bránu Božského Srdce Ježíše, mého Syna, aby
nechal sestoupit brzy na Církev a lidstvo proudy milosti a ohně své milosrdné Lásky, která obnoví všechno.“
Neapol, 29. září 1986
Svátek Sv. archandělů Gabriela, Rafaela a Michaela

S vámi v boji
„Bojujte, milovaní synové, moji apoštolové, v těchto nejnovějších časech.
Toto je hodina mého boje.
Toto je hodina mého velkého vítězství.
S vámi bojují také andělé Páně, plnící podle mých příkazů úkoly, které jsem jim
svěřila.
Všichni nebeští duchové jsou zářící a mocné bytosti a jsou velmi blízko Bohu,
kterého milují, jemuž slouží, jehož hájí a oslavují.
Ve světle Nejsvětější Trojice vidí všechny nebezpečné a podlé úklady, nastražené
vám zlými duchy, bojujícími proti Bohu a jeho královské vládě.
Toto je strašný boj, odehrávající se především na úrovni duchů: dobří proti zlým,
andělé proti démonům.
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Vy jste zapojeni do této veliké bitvy, a proto se musíte neustále odporoučet do jejich bezpečné ochrany a vzývat je často v modlitbě o mocnou pomoc.
Všichni nebeští duchové znají můj úmysl, znají hodinu mého triumfu a vidí, jak
v této době útok pekla sílí, neutuchá a je univerzální.
Ďáblu se podařilo upevnit své království ve světě a cítí se jasným vítězem.
Chvíle jeho velké a definitivní porážky je však blízká.
Proto se bitva stává tvrdší a strašnější a i vy, s anděly Páně, jste povoláni do boje.
Zbraněmi démonů jsou zlo, hřích, nenávist, nečistota, pýcha a vzpoura proti Bohu.
Zbraněmi nebeských duchů, bojujících bok po boku s vámi, jsou dobro, milost
Boží, láska, čistota, pokora a ochotné podřízení se vůli Boží.
Nebeští duchové mají také za úkol vás posilovat, hojit vaše rány, bránit vás před
úklady mého Protivníka, chránit vás od zla a vést vás po zářné cestě mé vůle.
Archanděl Gabriel byl poslán od Boha přijmout „Ano“ od vaší nebeské Matky;
nyní má za úkol přijmout vaše „Ano“ k vůli Otce. Posiluje vás a podpírá; vede vás
po cestě odvahy a hrdinného svědectví Ježíšovi a jeho evangeliu.
Archanděl Rafael posiluje vaši slabost, vlévá balzám na bolestivé rány a snímá
z vás tíhu únavy a malomyslnosti, abyste mohli pokračovat v boji se štítem víry
a brněním svatosti a lásky.
Archanděl Michael vás brání proti všem strašným útokům satana, který se utrhl
z řetězu obzvlášť proti vám, kteří jste částí mého šiku a necháte se povolně vést vaší
nebeskou Vojevůdkyní. Kolikrát byste se byli stali obětí ďáblových útoků, kdyby archanděl Michael nebyl zasáhl na vaši obranu a záštitu! Vzývejte ho často onou mocnou
modlitbou exorcismu proti satanovi a odbojným andělům, aby vás vedl v tomto boji
tak, že každý z vás bude moci dostát úkolu, svěřenému mu nebeskou Matkou.
Nuže, připojte se – ve vroucí a bratrské jednotě života, modlitby a činu – ke
všem nebeským duchům, majícím za úkol bojovat tentýž boj a připravovat velké
vítězství Boha ve slavném království Kristově, které k vám přijde s triumfem mého
Neposkvrněného Srdce ve světě.“
7. října 1986
Slavnost Panny Marie Růžencové

Růženec vás přivede k pokoji
„Jsem Královna posvátného růžence.
Jsem vaší Vůdkyní, vedoucí vás ve strašné bitvě proti satanovi a všem zlým duchům.
Necháte-li se ode mne učenlivě vést, vždy budete cítit při sobě převzácnou pomoc andělů Páně, blažených a svatých v nebi i všech duší, které se dosud očišťují v očistci.
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Já jsem vpravdě Vůdkyní jednoho jediného šiku.
Dnes, kdy si připomínáte datum jednoho mého velikého vítězství, vás chci vyzvat, abyste bojovali odvážně a s důvěrou a nenechali se vystrašit podlou a nebezpečnou taktikou mého Protivníka, který by vás chtěl zbavit odvahy.
Proto vám chci odhalit trojí úklady, součásti zvláštní strategie mého Protivníka
v tomto velkém boji.
– První spočívá v tom, že rozhlašuje jako jisté, že se mu už podařilo získat celý
svět, že v něm zbudoval svoje království a že v něm plně vykonává svoji moc.
Jeho velkou kořistí je ta část lidstva, která se vzbouřila proti Bohu a opakuje
svou pyšnou výzvu – Nebudu sloužit Pánu! – Velmi nebezpečným prostředkem,
užívaným dnes satanem, je vzbuzování dojmu, že už se nedá vůbec nic dělat, že už
nelze nic změnit a že je naprosto zbytečné vynakládat jakékoliv úsilí na to, přivést
lidstvo na cestu návratu k Bohu a dobru.
Tu vás vaše nebeská Matka ujišťuje, že i toto lidstvo je drahocennou částí Božího lidu, získaného Ježíšem za cenu Krve, prolité na jeho záchranu do poslední
kapky.
Bůh, především dnes, je jediným vítězem a láskou objímá všechno ubohé nemocné lidstvo, jež mu bylo vyrváno, a připravuje okamžik, kdy je k němu přivede
největším zázrakem své slitovné lásky na cestu návratu k Němu, aby konečně poznalo novou éru míru, lásky, svatosti a radosti.
Proto vás vyzývám, abyste stále používali mocnou zbraň důvěry, synovské oddanosti, veliké a bezbřehé lásky, plné připravenosti pro duchovní i hmotné potřeby
bližního a mateřského a nekonečného milosrdenství.
– Druhý je ten, že se mu podařilo vyvolat velké potíže v církvi tím, že jí otřásl
v základech vichrem popírání, rozpolcení, nevěrnosti a odpadlictví.
Mnozí ztrácejí odvahu, když vidí, kolik pastýřů se dnes nechává oklamat jeho
podlým a nebezpečným jednáním.
Prostředek, jehož musíte užívat proti jeho úkladům, je zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, protože církev, i když se dnes zdá rozervaná, zatemněná a poražená, byla Ježíšem svěřena do milující ochrany vaší nebeské Matky.
Chci jí pomáhat, těšit a uzdravit pomocí vás, synů zasvěcených mému Srdci,
tvárných nástrojů mé mateřské vůle.
Vaším prostřednictvím kladu balzám na její bolestivé rány, posiluji ji v hodinách
zoufalého utrpení a chystám okamžik její největší obrody.
V těchto časech to činím obzvlášť prostřednictvím mého papeže Jana Pavla II.,
přinášejícího všude znamení mé mateřské přítomnosti.
On vám dává povel k boji; on vás vede v bitvě; on vás učí odvaze a důvěře; on
vám už ohlašuje mé jisté vítězství.
Následujte ho po cestě, kterou vám ukazuje, chcete-li se mnou připravit pro celou církev nové a slavné Letnice.
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– Třetí je ten, že se mu podařilo rozšířit všude všemi veřejnými sdělovacími prostředky své zhoubné dílo rozkladu a smrti.
Rozpolcení se tak znásobují; vychvaluje se nečistota; roztahuje se zkaženost; stále více se šíří násilí; všechno zaplavuje nenávist a hrozivě narůstají války.
Abyste mohli bojovat a zvítězit nad tímto zlem, hrozícím pohltit veškeré lidstvo,
musíte se utéci k mocné zbrani modlitby.
Vpravdě nová éra k vám může přijít pouze jako dar Ducha Pánova, nikoliv jako výsledek lidské práce.
Proto je nutné o tento dar prosit modlitbou ustavičnou, neustávající a důvěryplnou.
Modlete se se mnou. Celá církev musí vstoupit do Večeřadla mého Neposkvrněného Srdce, aby prosila s nebeskou Matkou o mimořádné vylití Ducha Svatého, který ji dovede k prožití nových slavných Letnic.
Modlete se především svatý růženec.
Růženec ať se stane pro všechny v těchto dobách mocnou zbraní.
Růženec vás dovede k pokoji.
Touto modlitbou můžete obdržet od Pána velikou milost proměny srdcí, obrácení duší, návratu celého lidstva k Bohu cestou pokání, lásky, Boží milosti a svatosti.
Nikdy už neříkejte: „Vždyť všechno zůstává stále a všude jako dřív. Nic se nikdy
nezmění.“ – Není to pravda, moji přemilí synové.
V tichu a skrytosti bojuje každodenně nebeská Matka svůj boj s Protivníkem a pracuje prostřednictvím tak mimořádných znamení a zjevení, aby změnila srdce světa.“
Sant’ Omero (Teramo), 27. října 1986
Světový den modliteb za mír

Úkol svěřený církvi
„Proste za mír v dnešní den, který shromažďuje zástupce všech náboženství ve
společenství modlitby a půstu.
To je cesta, kterou jsem vám ukázala.
Mír k vám může přijít jako dar Boží.
Čím víc budete chtít vybudovat mír pouhými lidskými diskusemi a vzájemnými
pakty, tím víc se bude od vás vzdalovat.
Proto je nutné, aby se lidstvo vrátilo k Bohu cestou obrácení a proměny srdce.
Jedině Ježíš Kristus vám ukázal ve svém Duchu Lásky cestu k Otci.
Je nutné, aby všichni lidé dospěli k poznání Pravdy a přijali Ježíšovo Evangelium a řídili se jím.
To je úkol svěřený církvi.
To musí dnes dělat její služebníci, osoby zasvěcené i všichni věřící: s odvahou
mučedníků a statečností vyznavačů je třeba hlásat celému světu dobrou zvěst, že jedině Ježíš Kristus je váš Spasitel a váš Vykupitel.
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Pouze Ježíš Kristus vás může dovést k míru.
Je to nutné hlásat všem beze strachu a kompromisů a naplnit tak jeho božský
příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření: kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen.“
Snaha shromáždit všechna náboženství, i taková, která vyznávají bohy falešné
a lživé, v perspektivě světové náboženské jednoty na ochranu lidských hodnot, taková snaha je marná a nebezpečná a neshoduje se s tužbou mého Neposkvrněného
Srdce. Může vést k rozmnožení zmatku a k náboženské lhostejnosti, ba může ztížit
dosažení opravdového míru.
Proto vám dnes říkám: všem hlásejte Krista; buďte věrni pouze Kristu a jeho
evangeliu, a stanete se opravdovými budovateli Pokoje.“
Dongo (Como), 1. listopadu 1986
Svátek Všech svatých

Vaše místo v nebi
„Patřte dnes na ty, kteří vás už předešli do věčné slávy.
Kolem mého Neposkvrněného Srdce tvoří zářivou korunu lásky, radosti a slávy.
To je i vaše místo v nebi.
Je připraveno pro vás všechny, kdo nasloucháte mému hlasu, zasvěcujete se mému Neposkvrněnému Srdci, žijete v synovské závislosti na mně a zcela se obětujete
dokonalému uskutečnění mých plánů.
Jste tady na zemi mými přemilými dětmi.
Jste mými apoštoly, povolanými rozlévat všude světlo mé mateřské přítomnosti a ukazovat všem cestu, po které jediné lze dojít ke Kristu, od něhož pouze může
přijít nová éra svatosti, spravedlnosti a míru.
Proto si denně buďte vědomi, že svatí a blažení jsou vedle vás: vzývejte je o pomoc a ochranu.
Buďte si vědomi, že jsou vedle vás i duše spravedlivých, kteří ještě trpí a modlí se
v očistci, očekávajíce chvíli své plné blaženosti v dokonalém patření na Pána.
Spolu s vámi tvoří jediný šik pod mým velením.
Já jsem Matka a Královna všech.
Všichni mají nezastupitelnou úlohu v mých vítězných plánech.
V těchto dobách chci vytvořit hlubší, procítěnější a mimořádnější vaše společenství s těmi, kdo vás předešli v životě pozemském a už se radují z věčné spásy.
Jako mateřský dar svého Neposkvrněného Srdce vám dávám ke vzácné pomoci
duše svatých v nebi a spravedlivých v očistci.
Jste vystaveni těžkým nebezpečím a oni vám mohou pomoci je překonat.
Jste oběťmi podlých úkladů mého Protivníka a oni vám mohou dát světlo, abyste úklady viděli, a sílu, abyste jim mohli uniknout.
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Jste křehcí a slabí a často ještě upadáte do hříchů; oni jsou s to podat vám vždy
ruku, abyste kráčeli cestou dobra a svatosti.
Jděte tedy spolu po cestě, kterou jsem vám naznačila.
Společně vás povedu k pokoji.
Pokoj k vám přijde z mého Neposkvrněného Srdce, až se dokonale naplní toto
vaše společenství života, lásky a radosti.“
Fort Lauderdale (Florida, USA), 23. listopadu 1986
Svátek Krista Krále
Cesta, která vás dovede do jeho Království
„Dnes, ve slávě nebes a v očistném světle očistce, přijímám hold celé pozemské
putující církve, abych společně s vámi podala Ježíši Kristu, našemu Bohu, Spasiteli
a Králi, jeho královskou korunu.
Neboť Ježíš musí kralovat v srdcích a v duších všech, protože jeho království je
království milosti, svatosti a lásky.
Když Ježíš kraluje v duši stvořené bytosti, ta je prostoupena božským světlem,
které ji činí stále krásnější, zářivější, svatější a Bohu milejší. Proto je mým mateřským úkolem vzdalovat od duší mých dětí každý stín hříchu, jakoukoliv nástrahu
egoismu a převládnutí vášně a vést všechny po cestě velké svatosti.
Tehdy může Ježíš opravdu zbudovat své království ve vašich srdcích a duších
a vy se stanete drahocenným vlastnictvím jeho božské královské moci.
Ježíš musí kralovat v rodinách, které se jako drahokam musí otevřít slunci jeho
královské moci.
Proto se v této době snažím, aby v rodinách rostla harmonie a mír, porozumění
a svornost, jednota a věrnost.
Ježíš musí kralovat veškerému lidstvu, aby se opět stalo novou zahradou, v níž by
Nejsvětější Trojice mohla přijímat půvab a krásu, lásku a vůni ode všeho tvorstva,
byla tak oslavena a přebývala trvale mezi námi.
Proto se dnes tak usilovně snažím přivést celé lidstvo na cestu návratu k Bohu
obrácením, modlitbou a pokáním.
Já sama vedu šik povolaný k boji proti vojsku zla, aby byla co nejrychleji smetena moc těch, kteří Boha popírají, zlořečí Bohu a neúnavně se snaží vybudovat civilizaci bez Něho.
Ježíš musí kralovat v církvi, privilegovaném to podílu jeho božského, láskyplného vlastnictví.
Církev je celá Jeho, protože zrozená z Jeho probodeného Srdce, vyrostlá v Jeho
Lásce, obmytá Jeho Krví, zasnoubená Jemu neporušitelnou smlouvou věčné věrnosti.
Proto si počínám jako Matka, abych v těchto bolestných okamžicích její očisty
zbavila církev každé poskvrny, abych ji osvobodila od každého lidského kompro-
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misu, bránila ji před podlými útoky Protivníka a vedla ji po cestě dokonalosti, aby
mohla všude zrcadlit nádheru svého božského Snoubence Ježíše.
Moje činnost Matky chystá ve vaší době příchod slavného království Ježíše, mého Syna.
Moje Neposkvrněné Srdce je cesta, která vás vede do jeho Království. Vskutku triumf mého Neposkvrněného Srdce nastane zároveň s triumfem mého Syna Ježíše v jeho slavném Království svatosti a milosti, lásky a spravedlnosti, milosrdenství
a míru, které bude obnoveno v celém světě.
Proto vás dnes zvu k modlitbě a důvěře a volám vás k pokoji srdce a radosti, neboť slavné Království Pána Ježíše je už přede dveřmi.“
Dallas (Texas, USA), 3. prosince 1986
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s kněžími MKH Spojených Států a Kanady

Můj lék na vaše nemoci
„Jak jsem spokojena v těchto dnech stálého večeřadla, které tvoříte vy, kněží
mého Hnutí; přišli jste z dalekých států tohoto velkého národa, abyste žili pospolu
v bratrství a v modlitbě se mnou, vaší nebeskou Matkou.
Vaše láska, vaše učenlivost, vaše velkodušnost jsou velikou radostí pro mé Neposkvrněné zarmoucené Srdce.
Dnes k vám chci mluvit jako Matka, abych vás posílila ve vašem trápení a vlila
vám důvěru uprostřed tolika těžkostí, s nimiž se setkáváte.
Buďte mými nejmenšími dětmi; buďte mými neohroženými apoštoly; buďte paprsky světla, které vycházejí z mého Srdce a rozlévají se všude jako důkaz mé mateřské přítomnosti.
Tři rány ve vašem národě zraňují a nechávají krvácet mé mateřské Srdce.
První rána je způsobena odpadem, šířícím se na základě bludů, stále častěji vyučovaných a propagovaných i v katolických školách a přivádějících nesmírný počet mých ubohých dětí k opuštění pravé víry.
Odpovědnost za tuto tíživou situaci padá především na ty, kdo se zasvětili Bohu, neboť svedeni duchem pýchy, kráčejí dále svou cestou a nedbají ani mého mateřského napomínání, ani direktiv učitelského úřadu církve.
Vy, moji přemilí synové, buďte mým lékem na tuto nemoc tím, že budete ještě horlivěji hlásat pravdy, které vás naučil Ježíš Kristus a které papež a biskupové
s ním ještě dnes spojení předkládají všem jasně a neohroženě.
Postavte se proti každému, kdo hlásá odlišné učení, a především musíte otevřeně
upozornit všechny věřící na těžké nebezpečí, jemuž jsou dnes vystaveni, a to vzdálení se od pravé víry v Ježíše Krista a jeho evangelium.
Modlete se často vyznání víry, složené v předtuše těchto těžkých časů mým velkým milovaným synem papežem Pavlem VI., který už je v nebi.
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Druhá rána je způsobena nejednotou, která se ve vašich zemích vetřela do círk-

Jakou bolest působí Srdci Ježíšovu a Srdci mému pohled na nejednotu mnohých biskupů, kněží, řeholníků a věřících, ba na otevřený odpor vůči papeži, kterého ustanovil Ježíš Kristus za základ své církve.
Tento rozkol se den ode dne šíří a prohlubuje a brzy se stane otevřeným a proklamovaným.
Jakou bolest cítím, když vidím, že největšími oporami tohoto odboje jsou často ti, kdo se zasvětili Bohu a slibovali, že budou následovat Ježíše na cestě pokory,
chudoby, čistoty a poslušnosti.
Vy, moji přemilí synové, buďte mým lékem na tuto hlubokou ránu tím, že budete stále pevněji spojeni s papežem a budete pomáhat svým biskupům, aby s ním
byli spojeni modlitbou, láskou, dobrým příkladem a vedením všech věřících k této jednotě.
Třetí rána je způsobena nevěrou, která se vetřela do života tolika dětí církve, takže už neposlouchají Boží přikázání ani učení Ježíšova evangelia.
Kráčejí tak cestou špatnosti a hříchu. Hřích se už nepovažuje za zlo.
Často se ospravedlňují i nejtěžší hříchy proti přírodě jako potrat a homosexualita.
Ze hříchů se lidé už nezpovídají.
Do jakého stavu těžké nemoci jste se to dostali!
Vy, moji přemilí synové, buďte mým lékem na toto tak těžké a tak rozšířené zlo
tím, že budete pomáhat mým dětem kráčet cestou čistoty a svatosti.
Začněte zase všechny učit opravdovou katolickou morálku.
Podejte pomocnou ruku všem mým ubohým hříšným dětem a přiveďte je k zachovávání zákona Božího. Snažte se, aby pochopili potřebu časté svaté zpovědi, která je nutná pro toho, kdo je ve stavu těžkého hříchu, aby mohl jít ke stolu Páně.
Církev je plná ran ze svatokrádežných přijímání.
Přijmete-li toto mé mateřské pozvání, pak jste darem lásky, který dnes mé Neposkvrněné Srdce nabízí církvi a lidstvu, žijícímu ve vašem velkém národě.
Stanete se tak mým lékem na vaše nemoci.
Jste pak nástroji mého pokoje.
Vám se všemi členy mého Hnutí žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Santiago (Dominikánská republika), 8. prosince 1986
Svátek Neposkvrněného Početí

Moje nebeská bělost (úběl)
„Můj úběl milosti a světla, svatosti a čistoty touží znovu jako pláštěm pokrýt celou zem.

392

Proto jsem tě, můj maličký, přivedla dnes sem, na tento ostrov, odkud se začala
evangelizace celého velkého amerického kontinentu, abych přivedla co nejrychleji své
přemilé a vůbec všechny děti do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Já jsem svítání, které předchází velikému dnu Páně.
Já jsem zářivý a očekávaný oblak, z něhož se snáší na poušť světa, zpustošenou
zlem a hříchem, nebeská rosa milosti a svatosti.
Spojte se v mém vítězném šiku vy všichni, kteří chcete bojovat velikou bitvu za
vítězství dobra a lásky.
Kam pronikne paprsek mého Světla, tam mizí temnota zla, egoismu, nenávisti,
hříchu a nečistoty.
Neste všude moji mateřskou zvěst.
Rozlévejte ve všech částech světa můj nebeský úběl.
Toto je čas, kdy vás musím všechny znovu sjednotit pod svým neposkvrněným
pláštěm k plnění rozkazů vaší nebeské Vůdkyně.
Skrze vás, kteří jste mi kladně odpověděli, bude mé Světlo den ze dne sílit, neboť
už je blízko chvíle slavného triumfu mého Syna Ježíše.
Z této země dnes žehnám tobě a všem, kteří přijali mé pozvání, poslouchají mě
a následují.“
Dongo (Como), 24. prosince 1986
Svatá noc

Jesličky pro jeho slavný návrat
„Přijměte moje mateřské pozvání k modlitbě, k rozjímání o mých slovech,
k uchování jich v srdci, k bdělosti v čekání.
Je Svatá noc.
Buďte v ní se mnou, přemilí synové, prožívejte ji v hlubině mého Neposkvrněného Srdce.
Tak jste schopni vniknout do tajemství svého spasení, které se zjevuje maličkým,
ubohým, prostým a čistého srdce.
Má duše je zalita božským jasem, mou bytost objímá hluboký pocit pokoje
a blaženosti, zatímco můj panenský klín se otevírá božskému daru Syna.
Kolem nás je hluboká noc: dveře jsou k naší prosbě o pohostinství zavřeny; lidská srdce jsou ztvrdlá egoismem a nenávistí; mysli jsou zaslepené bludem a je tolik
mrazu na světě neschopném lásky!
Ale v ubohé jeskyňce se zažíhá světélko, znamení očekávání a naděje; dvě lidská
srdce bijí láskou, aby přichystala kolébku pro právě narozené Děťátko; můj nejčistší snoubenec Josef pospíchá učinit to ubohé místo přijatelnějším, zatímco nebeská
Matka je pohroužena do hluboké a intenzivní modlitby k Otci.
To je chvíle, kdy se Nebe snoubí se zemí, rozkvétá Poupě po věky očekávané, Bůh
se rodí s námi, Spasitel vchází do svého královského panství, Vykupitel počíná splácet cenu našeho vykoupení.
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A pokoj sestupuje z Nebe za zpěvu andělů, země se otevírá rose Božího milosrdenství a prostá srdce pastýřů se otevírají hlasům, které oznamují zázračnou událost: Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán.
Znovu se všechno opakuje pro jeho druhé Narození.
Takový jako tenkrát je jeho slavný návrat.
Na svět sestoupila noc popírání Boha; mráz odboje proti Jeho zákonu lásky učinil z lidstva nesmírnou poušť; blud uzavřel mysli chápání největšího Tajemství Lásky; srdce ztvrdla sobectvím a nenávistí, které se rozlévají do všech stran.
Brány jsou dosud tvrdošíjně uzavřené Pánu, jenž přichází.
Vy, milovaní, otevřte srdce blaženosti a naději a podle vzoru své nebeské Matky a jejího nejčistšího snoubence Josefa horlivě a spěšně připravujte cestu pro návrat Kristův ve slávě.
Jeho druhé narození je už přede dveřmi.
Otevřte tedy mysli nebeským hlasům, které vám tolika způsoby a tolika znameními říkají, že Jeho návrat je blízko.
Jako láska mého mateřského Srdce byla nejdrahocennější kolébkou při jeho prvním narození, tak triumf mého Neposkvrněného Srdce bude kolébkou pro jeho
slavný návrat.
V této Svaté noci vás všechny shromažďuji, abyste se mnou bděli při Děťátku,
které tolik potřebuje lásku.
V této Svaté noci vás zvu, abyste otevřeli srdce a mysli k přijetí radostné zvěsti,
že Jeho druhé narození je blízko.“
Dongo (Como), 31. prosince 1986
Poslední noc roku

A pokoj přijde k vám!
„V těchto posledních hodinách roku, přemilí synové, vás chci mít všechny kolem sebe v neustálé modlitbě.
Modlete se, abyste děkovali nebeskému Otci, který řídí lidské osudy k uskutečňování svých velkých záměrů lásky a slávy.
Modlete se, abyste potěšili Božské Srdce Syna, raněné tolika hříchy a obklopené
nezměrným mořem lidského nevděku.
Ježíš vás miluje. Jeho Srdce je planoucí výheň lásky k vám. Avšak toto Srdce je
ustavičně probodáváno urážkami a hříchy.
Buďte utěšiteli Srdce Ježíšova. Moji přemilí, chci na vás, abyste vyplnili svou
kněžskou láskou celou tu prázdnotu, nedbalost a lhostejnost, které ho obklopují.
Modlete se, vzývajíce Ducha Svatého, aby co nejrychleji učinil zázrak druhých
Letnic svatosti a milosti, jež by mohly vpravdě změnit tvář země.
Modlete se a čiňte pokání.
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S láskou a důvěrou se modlete svatý růženec. Touto modlitbou, kterou se modlíte se mnou, můžete ovlivňovat všechny lidské osudy i budoucí události, které vás
čekají.
Touto modlitbou můžete dosáhnout milosti obrácení srdcí a obdržet tolik vytoužený dar Pokoje.
Pokoj přijde po velkém utrpení, k němuž je církev a celé lidstvo povoláno, pro jejich vnitřní a krvavou očistu.
Pokoj přijde po strašlivém trestu, který jsem vám předpověděla už na počátku
tohoto století.
Pokoj přijde jako dar milosrdné lásky Ježíšovy, on se chystá vylít na svět proudy ohně a milosti, jež obnoví všechno. Pokoj přijde jako ovoce zvláštního daru Ducha Svatého, jenž bude dán Otcem i Synem, aby přeměnil svět v nebeský Jeruzalém
a přivedl církev na vrchol svatosti a božského lesku.
A pokoj přijde k vám s triumfem mého Neposkvrněného Srdce, neboť už končí
období poskytnuté Pánem lidstvu na pokání a obrácení.
Nuže, velké události už jsou tu a všechno se naplní mnohem rychleji, aby se co
nejdříve nad světem mohla rozklenout nová Duha Míru, kterou jsem vám předpověděla už před tolika lety ve Fatimě.“
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