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Rubbio (Vicenza), 1. ledna 1993
Svátek P. Marie Nejsvětější Matky Boží

Čas velké zkoušky
„Moji přemilí a synové zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, prožíváte dnešní den v duchovní jednotě při liturgické oslavě mého božského Mateřství.
Jsem pravá Matka Boží.
V mém panenském lůně přijalo Slovo Otcovo lidskou přirozenost a stalo se vaším bratrem.
Na kříži, několik okamžiků před svou smrtí, svěřil mi Ježíš lidský rod, který vykoupil a spasil.
Stala jsem se tak Matkou celého lidstva.
A pro své postavení Matky Boží a Matky lidstva vstupuji do vašeho života, do
života církve a lidstva, abych vám pomáhala uskutečnit záměr nebeského Otce tím,
že přijímáte dar mého Syna Ježíše Krista a následujete učenlivě působení Ducha
Svatého.
Jako Matka jsem stále po boku vám, církvi, lidstvu, abych vás vedla po cestě plnění vůle Otce, následování Syna a společenství Ducha lásky, a to tak, aby byla stále
více oslavována Nejsvětější Boží Trojice.
V dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice se nachází pramen vaší radosti a vašeho
pokoje.
Pokoj vám dává Otec, svěřuje vám jej Syn a sdílí jej s vámi Duch Svatý.
Otec totiž tak miloval svět, že dal svého jediného Syna; Syn sám je tím mírem,
který je darován světu.
Duch Svatý vás vede k lásce, z níž jediné může pramenit pokoj.
Zlý, satan, odvěký Had, velký Drak, vždy usiloval a stále usiluje všemi způsoby,
aby uloupil drahocenný dar pokoje vám, církvi a lidstvu.
Je proto mým úkolem jako Matky, abych vás všechny přiváděla ke společenství
života s Bohem, abyste mohli zakoušet sladkou zkušenost lásky a pokoje.
Nikdy nebyl mír tak ohrožován, jak je tomu za vašich dnů, protože zápas mého
Protivníka s Bohem je stále silnější, zákeřnější, trvalejší a všeobecnější.
Vstoupili jste tak do období velké zkoušky.
– Velká zkouška přišla na vás všechny, mé ubohé děti, které satan tolik ohrožuje
a které duchové zla tolik zraňují. Nebezpečí, kterému jdete vstříc, je nebezpečí, že
ztratíte milost a spojení s Božím životem, které vám můj Syn získal ve chvíli vykoupení, když vás vytrhl z otroctví Zlého a osvobodil vás od hříchu.
Nyní se již hřích nepokládá za zlo; dokonce často je vynášen jako hodnota a jako dobro. Pod záludným vlivem sdělovacích prostředků dochází postupně k tomu,
že se stále více ztrácí vědomí, že hřích je zlo. Tak se stále častěji páchá hřích, omlouvá se a nevyznává ve zpovědnici.
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Když žijete ve hříchu, vracíte se do otroctví satanova a jste podrobeni jeho zlovolné moci, a dar vykoupení, který pro vás Ježíš zajistil, přichází nazmar. Pokoj se
ztrácí z vašich srdcí, z vašich duší, z vašeho života.
Moje děti, tak ohrožené, tak nemocné, přijměte mé mateřské pozvání a vraťte se
k Pánu cestou obrácení a pokání.
Uznejte hřích jako největší zlo, jako zdroj všeho zla osobního i společenského.
Nežijte nikdy v hříchu. Kdyby se vám to přihodilo pro vaši lidskou křehkost nebo
pro podlé svody Zlého, utečte se rychle do zpovědnice.
Kéž je častá zpověď lékem, který používáte proti šíření hříchu a zla.
Prožívejte tedy velké společenství lásky a života s Nejsvětější Trojicí, která si ve
vás zbudovala příbytek a kterou budete stále více oslavovat.
– Velká zkouška přišla na církev, tak poskvrňovanou duchy zla, tak rozdělenou ve
své jednotě, tak zastíněnou ve své svatosti.
Hleďte, jak se v ní šíří blud, který ji vede ke ztrátě víry. Odpadlictví se šíří na
všechny strany.
Zvláštním darem mého Neposkvrněného Srdce pro tyto vaše časy je Katechismus katolické církve, který chtěl můj papež vyhlásit jako svou zářivou a nejvyšší závěť.
Ale kolik je pastýřů, kteří tápají ve tmách, kteří oněměli ze strachu nebo z kompromisů a nebrání své stádo před dravými vlky!
Mnoho kněžských a zasvěcených životů je vyprahlých nečistotou, svedených
rozkošemi a vyhledáváním pohodlí a blahobytu.
Věřící jsou sváděni nástrahami světa, který zpohanštěl, nebo nesčíslnými sektami, které se stále více šíří.
Především pro církev nadešla hodina velké zkoušky, protože bude otřesena
nedostatkem víry, zatemněna odpadlictvím, zraněna zradou, opuštěna od svých
synů, rozdělena rozkoly, ovládnuta zednáři, stane se úrodnou půdou pro vzrůst
jedovatého stromu ničemníka, antikrista, který uprostřed ní založí své království.
– Velká zkouška přichází na lidstvo, které je nyní týráno násilím, které vystupuje
z břehů, nenávistí, která ničí, válkami, které se hrozivě rozšiřují, velkým zlem, které
lidstvo není schopno odvrátit.
Na úsvitu tohoto nového roku zesiluje a mohutní hrozba strašné třetí světové
války.
Kolik lidí bude muset trpět, bičováno hladem, nouzí, nesvorností, bratrovražednými válkami, které prolijí tolik krve na vašich cestách!
– Jestliže nadešel čas zkoušky, nadešel také okamžik, kdy všichni mohou nalézt
ochranu v mém Neposkvrněném Srdci.
Neztrácejte odvahu.
Buďte silní v naději a v důvěře.
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Předpověděla jsem vám časy, které vás čekají, časy bolestné a nesnadné, právě
proto, abych vám pomáhala žít v naději a ve velké důvěře k vaší nebeské Matce.
Čím více budete vstupovat do doby velké zkoušky, tím více budete zakoušet zcela mimořádným způsobem moji přítomnost jako přítomnost Matky, která vám stojí po boku, aby vám pomáhala, aby vás chránila, těšila a připravovala na nové dny
světla a míru.
Nakonec, po období velké zkoušky, vás čeká doba velkého míru, velké radosti
a velké svatosti, velkého triumfu Boha uprostřed vás.
Modlete se se mnou v tento můj den a žijte v tomto očekávání, že trpkost vašeho
každodenního utrpení se promění ve sladkost. Prostírám dnes nad vámi svůj plášť,
abych vás ochránila, jako slepice chrání svá kuřátka, a žehnám vám ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.“
Jauru (Mato Grosso, Brazílie), 2. února 1993
Uvedení Páně do chrámu
V chrámu mého Neposkvrněného Srdce
„Dovolte, aby vás mé mateřské ruce nesly do chrámu, přemilí synové, jako děťátka, která se právě narodila v duchovním chrámu mého Neposkvrněného srdce.
V chrámu mého Neposkvrněného Srdce vás obětuji dokonalé slávě Nejsvětější Boží Trojice.
Obětuji vás slávě Otce, který ve vás nachází své zalíbení, a vedu vás v každičkém
okamžiku vaší existence, abyste plnili s láskou, s učenlivostí a se synovskou oddaností jeho božskou vůli.
Tak je nebeský Otec oslavován jak na nebi, tak na zemi a jeho jméno se uctívá
a posvěcuje.
Obětuji vás slávě jeho Syna, který na vás vylévá řeku svého božského milosrdenství, aby smazal z vašich duší každý stín zla a hříchu, a vtiskuje vám obraz jednorozeného Syna Otcova a činí vás účastníky svého božského jasu, abyste se vy sami
stali světlem pro osvícení všech národů.
Tak vás přivádím se sladkou pevností na cestu víry a čistoty, naděje a umrtvování, lásky a stále rostoucí svatosti.
Obětuji vás slávě Ducha Svatého, který se vám dává se svou nevyčerpatelnou
hojností, aby vás uvedl do srdce svého vlastního plánu lásky k Otci a Synu, abyste
se tak stali horlivými svědky božské lásky.
Tak vám zajišťuji sedmero jeho svatých darů, které vám poskytují svěžest a stálost, odvahu a sílu, horlivost a vytrvalost v naplňování poslání, které vám bylo svěřeno.
A tak zatímco v chrámu světa, který stvořil, je Bůh popírán, tupen a urážen,
v chrámu mého Neposkvrněného Srdce přijímá ještě dnes Nejsvětější Boží Trojice
z úst mých malých dětí chválu a dokonalou slávu.
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– V chrámu mého Neposkvrněného Srdce vás formuji pro nejskvělejší zář církve,
nového Božího Izraele.
V době velké zkoušky církve se vy stáváte pomocí, kterou ona tak toužebně očekává, kterou jí podává mé Neposkvrněné Srdce pro tyto krvavé chvíle velkého soužení.
Tak vás přivádím k hrdinnému svědectví pro Krista a jeho evangelium a dělám
z vás odvážné hlasatele všech pravd katolické víry, abyste ozařovali svým světlem
hlubokou temnotu tohoto času odpadlictví.
Vaším prostřednictvím bude církev stále více osvětlována a najde opět důvěru a sílu, aby mohla naplnit úkol druhé evangelizace, ke které ji silně vybízí Duch
Svatý.
– V chrámu mého Neposkvrněného Srdce poskytuji celému lidstvu útočiště,
o které prosí a na které čeká v těchto dobách velké zkoušky, jaké dosud nikdy
nebylo.
V těchto letech uvidíte tolik mých dětí, vyhladovělých a zoufalých, zdeptaných
a zraněných, jak přibíhají, aby našly ochranu a spásu v chrámu mého Neposkvrněného Srdce.
Přeji si, aby úkol svěřený mému Mariánskému kněžskému hnutí byl doveden
k cíli v nejkratším čase a aby všichni vykonali co nejdříve zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, o které vás prosím pro tyto dny velké zkoušky.
A právě proto jsi dnes, mé dítě, na tomto tak odlehlém místě, kde mě oslavují a kde se mému Synu klaní tak veliký počet mých dětí, chudičkých, pokorných,
prostých, ale věrných a poslušných žádosti vaší nebeské Matky.
Do srdcí všech svých malých dětí kladu svůj příbytek, do kterého se já sama utíkám, abych našla něžnou útěchu vaší synovské lásky a dostala ono velké dostiučinění,
o které jsem vás žádala a které potřebuji, abych zkrátila velká utrpení vašich dnů.“
Sao Paolo (Brazílie), 11. února 1993
Nebezpečí, která hrozí
„Pohleďte dnes na záři vaší nebeské Matky, která se zjevila v Lurdech jako Neposkvrněné Početí.
Zjevila jsem se, abych vám oznámila, že jste vstoupili do doby, ve které se plně
projevím.
Zjevila jsem se, abych vám ukázala cestu, po které máte kráčet v těchto posledních časech.
Zjevila jsem se, abych splnila úkol Matky vůči svým dětem, které tak svádí jejich a můj Protivník. V čase velké zkoušky já vám budu ukazovat nebezpečí, která
vám hrozí
hrozí.
– Největší nebezpečí je právě toto: podlehnout svodům světa, ve kterém žijete,
stát se obětí hříchu a zla, vrátit se do otroctví satana a jeho ďábelské moci.
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Proto jsem se vám zjevila jako Neposkvrněné Početí, to je jakožto stvoření, které nikdy nepoznalo stín zla, ani hříchu dědičného, kterým je obtížena každá lidská
bytost již v okamžiku svého početí.
A obracím se k vám s mateřskou výzvou, abyste kráčeli po cestě dobra a milosti,
čistoty a pokory, lásky a stále větší svatosti.
Žádala jsem vás také, abyste využívali těch prostředků, které jsou nezbytné pro
tuto obtížnou cestu: pokání a svátost smíření.
– Jiné nebezpečí, které hrozí, je nechat se pohltit nezřízenou činností, zapomínat
na sílu modlitby, abychom mohli dosáhnout milosti obrácení pro tolik mých ubohých hříšných dětí.
Proto jsem vás vyzvala, abyste se hodně modlili za obrácení hříšníků, a ukázala jsem vám prostřednictvím své dcerušky Benardetty, jak je právě sv. růženec tou
modlitbou, která je nejúčinnější a které dávám přednost.
– Konečně je tu trvalé nebezpečí, že zmalátníte, že si necháte vzít odvahu a důvěru, a tak se stanete doopravdy duchovně bezmocní.
Proto jsem se vám chtěla zjevit jako lék na vaše zla, pomoc ve vaší nouzi, podpora ve vaší lidské slabosti.
Pozvala jsem vás, abyste přišli a vykoupali se v pramenu, v oné vodě, kterou
jsem nechala zázračně vytrysknout ze skály, na které jsem se zjevila.
Dnes již nadešel čas velké zkoušky a já vám opakuji své mateřské pozvání, abyste mě následovali po cestě milosti a čistoty, pokání a modlitby, abyste obdrželi dar
uzdravení a spásy.“
Fatima (Portugalsko), 15. března 1993
Chtěla jsem tě mít zde
„Dnes vás zvu, abyste v duchu přišli sem, moji přemilí synové, do chudé Cova da
Iria ve Fatimě, kde jsem se zjevila, abych vám svítila na cestu v této epoše, ve které právě žijete.
Proto jsem chtěla, abys byl zde, mé dítě, u mých nohou, na tomtéž místě, kde
jsem dala vzniknout velkému dílu Mariánského kněžského hnutí.
Chtěla jsem tě mít zde, abych přijala z tvých rukou toto mé dílo, které se nyní rozšířilo po celém světě a skrze které mi přichází ze všech stran pocta mých milovaných kněží a mých dětí, kteří se zasvěcují mému Neposkvrněnému Srdci.
Tato velkomyslná odpověď, kterou přijímám zvláště od malých, chudobných,
prostých a pokorných, působí velkou radost mému Srdci a těší mě v mé velké bolesti.
Chtěla jsem tě mít zde, abych ti řekla. že se nyní musíte všichni co nejrychleji
uchýlit pod bezpečnou ochranu mého Neposkvrněného Srdce.
Jako Noe zval ve jménu Hospodina ke vstupu do archy, ve které se měli zachránit
před potopou, tak nyní ty, mé dítě, jménem nebeské Matky musíš zvát všechny, kteří
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se mají zachránit, aby vstoupili pod ochranu mého Neposkvrněného Srdce, aby byli
chráněni a uchráněni od velké zkoušky, která nyní doléhá na církev a na lidstvo.
Chtěla jsem tě mít zde, protože musíš oznámit všem, že nyní, počínaje tímto rokem, jste vstoupili do středu událostí, které jsem vám předpověděla ve třetí části tajemství, které vám zatím nebylo sděleno.
Ono se nyní vyjeví v těch událostech, které nyní nastanou v církvi a ve světě.
Moje církev bude otřesena prudkou vichřicí odpadu a nevěry, zatímco ten, který se vzepřel Kristu, pronikne do jejího nitra, aby zde dokonal ohavnost zpustošení,
které vám předpovědělo Písmo svaté.
Lidstvo nyní zakusí krvavou hodinu svého trestu: bude bičováno metlou epidemií, hladu a ohně; mnoho krve bude prolito na vašich cestách: válka se rozšíří všude a přinese na svět nepředstavitelnou zkázu.
Vy všichni, moje ubohé děti, budete muset nést tíži velkých utrpení a nevýslovných
bolestí, aby se na všech ukázal velký div Boží spravedlnosti a Božího milosrdenství.
Proto dnes z mé svatyně ve Fatimě opětuji své naléhavé pozvání, abyste se uchýlili ke mně ve vašem zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, abyste všude rozmnožovali modlitební večeřadla, o která jsem vás žádala, mezi kněžími, mezi dětmi a mládeží a v rodinách.
Nebojte se.
Nenechte se připravit o odvahu.
Já jsem stále s vámi.
Chtěla jsem tě mít zde, protože všem musíš oznámit, že nadešel čas, ve kterém se
ukážu mimořádným způsobem všem těm, kteří se mi zasvětili a patří do mého vítězného šiku.
Z tohoto místa, kde jsem se zjevila jako Žena oděná sluncem, abych byla vaším světlem v těchto temnotách velkého soužení, vám všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Rubbio (Vicenza), 8. dubna 1993
Zelený čtvrtek

Služba lásky
„Přemilí synové, je to váš svátek, vaše Pascha.
Dnes si připomínáte ustanovení nové Oběti a nového kněžství, k němuž došlo
při Poslední večeři.
Shromážděni kolem biskupa ke koncelebraci obnovujete svůj slib věrnosti Ježíši a církvi.
Jste jeho ministři, jste jeho služebníci.
Vaším kněžským posláním je služba lásky.
– Milujte Ježíše, který si vás vyvolil, povolal a posvětil, abyste trvale přinášeli jeho Oběť, kterou dokonal na kříži pro spásu světa.
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Ježíš od vás žádá jen to, abyste jej milovali.
Žádá to od vás s naléhavostí vyprahlého žízní, který žebrá a čeká na kapku vody;
s touhou vyhladovělého, který natahuje ruku, aby dostal kousek chleba; se zápalem
zamilovaného, který touží přijmout lásku toho, koho miluje.
Moji přemilí synové, otevřete svá kněžská srdce dokonalé lásce k mému Synu.
Vaše láska je pro jeho Srdce balzámem, který zmírňuje trpkost pocitu, že je tak
málo milován v této době, ve které se lidská srdce stala ledovými, chladnými, uzavřenými do egoismu a velké vyprahlosti.
Nikdy ještě nebyla Láska tak málo milována jako dnes.
Vy, kteří jste jeho kněžími, milujte Ježíše, který je obklopen velikým chladem
a všeobecnou lhostejností.
Nechť je vaší kněžskou službou služba lásky pro něho.
Pohlaďte jej něžně po jeho tváři, která byla tolikrát znetvořena; obvažte jeho hlavu probodenou dlouhými trny; polibte jeho rty, abyste pocítili trpkost jeho kalicha;
potřete balzámem jeho tělo pokryté potem a krví; nahraďte svou přítomností tolikrát opakované případy jeho opuštění; darujte mu život jako láskyplnou náhradu
za stále pokračující zrady.
Vstupte s Ježíšem do Getsemanské zahrady a prožijte s ním bolestné hodiny jeho vnitřní agonie.
– Milujte jeho a své bratry s nekonečnou něžností jeho božské lásky.
Učte se od Ježíše, který je tichý a pokorného srdce.
Učte se od Ježíše milovat.
I vy si uvažte zástěru, abyste mohli pokleknout ke službě bližnímu.
Nechť vaším kněžským posláním je služba lásky pro všechny.
Dovolte, aby ve vás sám Ježíš byl předmětem lásky.
Chudým dejte jeho bohatství; bohatým jeho chudobu; nemocným jeho zdraví; hříšníkům jeho spásu; umírajícím jeho ráj; vyhladovělým jeho Tělo; žíznícím
jeho Krev; slabým jeho oporu; maličkým jeho ochranu; všem jeho božské pohlazení.
V tento den, Zelený čtvrtek, se učte od Ježíše milovat, synové nejmilejší.
Proto vás dnes zvu, abyste vstoupili do Getseman jeho božské lásky a již nikdy
odtud neodešli.“
Rubbio (Vicenza), 9. dubna 1993
Velký pátek

Jeho bolestné utrpení se obnovuje
„Přemilí synové, pojďte se mnou na Kalvárii, abyste mohli prožít bolestné utrpení a smrt Ježíše, mého Syna.
S jakou námahou probíhá jeho cesta na Golgotu s břemenem popravčího trámu
na rozdrásaných bedrech!
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Jak vzdálená jsou nyní oslavná volání: „Hosana Synu Davidovu, požehnaný, jenž
přichází ve jménu Páně!“
Místo olivových a palmových ratolestí jsou zde kopí římských vojáků; místo
oslavného provolávání zástupů křik a urážky katanů; místo zpěvu dětí pláč věrných
žen; místo majestátního královského průvodu pomalé kroky s křížem na bedrech.
Nejsou zde zástupy, které Ježíš nasytil svým chlebem; nemocní, které mu přinesli, aby je uzdravil; hříšníci, které přivedl na cestu ctnosti; apoštolové, které si vybral,
aby byli jeho svědky.
Ale je zde jeho Matka a po jejím boku miláček Jan, který vás všechny zastupuje, moji přemilí synové.
Spolu líbejme jeho rány; sbírejme jeho krev; ošetřujme jeho hluboké rány; učešme jeho vlasy nasycené krví; osušme jeho tvář od plivanců a políčků; obmyjme jeho ztrýzněné tělo pokryté potupami; napojme se krví a vodou, která vytéká z jeho
probodeného boku.
A prožívejme stále v duši jeho bolestné utrpení.
Toto jeho bolestné utrpení se obnovuje v těchto posledních časech, v nichž na
všechny přichází velká zkouška.
Obnovuje se bolestné utrpení pro církev, jeho mystické Tělo. I ona je volána, aby
vstoupila do Getseman své agonie; i ona poznává, co je to polibek zrady, zapření
a odpad těch, kteří patřili k ní; i ona musí vychutnat všechnu trpkost svého kalicha; vždyť i ona je potupena, bičována a korunována trním; i ona prožívá odsouzení a tupení od mnoha lidí; i ona je křižována a obětována, aby se naplnil plán nebeského Otce.
Obnovuje se bolestné utrpení pro vás, moji přemilí synové.
Právě proto jsem vás již takovou dobu zvala, abyste svým zasvěcením vstoupili
do Getseman mého Neposkvrněného srdce.
Abych vás připravila k vaší kněžské oběti a dodala vám sílu, abyste mohli beze
strachu postupovat směrem na Kalvárii vašeho utrpení, po boku se mnou, bolestnou Matkou, která vás porodila pod křížem, na kterém byl zabit můj Syn Ježíš.
Nadešel nyní čas vašeho bolestného utrpení.
I vy budete pronásledováni, probodeni, spoutáni a odsouzeni, uvězněni a zabiti.
Ale nenechte se ovládnout bázní ani strachem.
Já jsem vedle vás, jako jsem stála pod křížem.
Jsem po vašem boku v hodině bolestného utrpení, které se obnovuje pro vás,
moji přemilí, protože i dnes stojím pod vaším křížem, abych splnila funkci Matky
nového času, který se rodí z vašeho bolestného utrpení.“
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Rubbio (Vicenza), 10. dubna 1993
Bílá sobota

U každého hrobu
„Prožívejte se mnou tuto chvíli modlitby, mlčení a očekávání u hrobu, kde odpočívá bezduché tělo mého Syna Ježíše.
Přemilí synové, prožívejte po mém boku tento den mé neposkvrněné bolesti.
Je to den mého nového duchovního mateřství.
Je to den, kdy jsem zůstala bez svého Syna.
Je to první den, v němž cítím, že jsem povolána být vaší Matkou, Matkou církve, Matkou lidstva.
Ode dneška jsem u každého hrobu, do kterého ukládají mého nového syna.
Jsem u každého hrobu, kde odpočívají miliony nevinných dětí, které se ani nemohly narodit, protože byly usmrceny v mateřském lůně. Uvnitř nového hrobu,
kde je položeno tělo mého Syna, vidím shromážděny všechny ty nespočetné hroby
a hojné slzy stékají po tváři Maminky, která oplakává všechny tyto své děti, zabité
způsobem tak nelidským a krutým.
Jsem u každého hrobu, kde leží všechny oběti nenávisti, násilí a válek, které jsou
uloženy do společných jam bez jakéhokoliv gesta lidské úcty.
Jsem u každého hrobu, kde odpočívají spánkem smrti všechny moje děti hříšné,
ubohé, nemocné, vyděděné, pronásledované, utlačované, pošlapané.
Jsem u každého hrobu, kde jsou uloženy ostatky mých synů kněží, řeholníků,
všech těch, kteří zasvětili svůj život službě mého Syna Ježíše.
U každého hrobu chci dnes bdít spolu s vámi, moji milovaní, v bolesti a v modlitbě.
Od oné soboty každý den proudí hojné slzy z mých mateřských a milosrdných
očí, abych oplakala každé nové dítě, které je ukládáno do hrobu.
Ale u každého hrobu bdím především v naději a očekávání.
Od chvíle, kdy můj Syn vyšel z hrobu opět živý, jako vítěz nad smrtí a nad
peklem, očekávám s důvěrou okamžik, kdy také všechny mé děti vyjdou z hrobu,
aby měly účast na nesmrtelném životě, který vám Ježíš zajistil svou smrtí a svým
zmrtvýchvstáním.“
Rubbio (Vicenza), 11. dubna 1993
Hod Boží velikonoční

Velikonoce nových časů
„Přemilí synové, radujte se se mnou, radostnou Matkou Vzkříšení.
Vaše dětská srdce, sotva narozená, jako malé bílé květy, které se rozvinuly v krvavé trýzni na Kalvárii, se nyní radují nejčistší velikonoční radostí.
Ježíš potupený, zbičovaný, korunovaný trním, odsouzený na smrt, ukřižovaný,
zabitý a pohřbený vystupuje nyní vítězně ze svého hrobu v záři své božské slávy.
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Ježíš žije; Ježíš je svatý; Ježíš je nesmrtelný; Ježíš je Bůh!
Ve světle svého zmrtvýchvstalého těla Ježíš Kristus vylévá na svět a na celý vesmír zář Otce, odlesk jeho slávy, odlesk jeho božské podstaty.
A do vašich duší osvobozených z otroctví satana a hříchu sestupuje mír; sestupuje do vašich srdcí očištěných silou jeho lásky; sestupuje do vašich myslí otevřených pro dar jeho Slova života; sestupuje na vašeho ducha, kde se nyní uhostil
Duch jeho samého; sestupuje na vaše oči posilněné, aby mohly vnímat jeho nejjasnější Světlo; sestupuje do vašich těl, povolaných, aby poznala novou zkušenost božské nesmrtelnosti.
Ano, Ježíš přemohl smrt, učinil svým otrokem satana, odvěkého nepřítele; bere
vás za ruku a vede vás do úžasného království své svobody.
Nechť vás nezarmoutí hodina, kterou právě prožívá lidstvo jako nové Getsemany; neztrácejte odvahu, když vidíte, že zlo nabývá dnes ve světě vrch; neděste se satana, který dosahuje vrcholu svého ďábelského panství.
Lidstvo nyní leží v hrobu smrti, hříchu, nečistoty, soužené prudkým vichrem násilí a nenávisti.
Brzy i ono vystoupí ze svého ohromného hrobu, aby prožívalo Velikonoce nových
časů, kdy se Ježíš vrátí se slávou, aby obnovil své království lásky a života.
Připravte se, abyste mohli prožít Velikonoce nových časů.
Jsou to Velikonoce připravené pro vás.
Jsou to Velikonoce, které vás čekají na konci temné doby očišťování a soužení,
které právě prožíváte.
Ve velké naději a v tomto jistém očekávání musíte prožít čas velké zkoušky, která nyní doléhá na všechny.
O těchto Velikonocích 1993 vás všechny zvu, abyste se dívali na „Ježíše Krista,
věrného svědka, prvního mezi vzkříšenými z mrtvých a Krále králů této země“.
Ježíš Kristus vás miluje, vysvobodil vás obětí svého života, aby z vás udělal krále
a kněze ve službě Boha, jeho Otce. Jemu buď sláva a moc na věky věků.
Pozor! Ježíš Kristus přichází v oblacích a všichni ho spatří, i ti, kteří jej zabili.
Národy světa se obrátí. Ano, amen. (Zj 1,5–6)
Přemilí synové, ve velikonoční radosti z této zprávy, která vám přináší mír spolu
s mým zmrtvýchvstalým Synem, žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Sant’Oremo (Teramo), 1. května 1993
První sobota

Moje mateřská přítomnost
„Přemilí synové, dnes vás zvu, abyste zvláštním způsobem prožili své zasvěcení
mému Neposkvrněnému Srdci.
Je to nejlepší způsob, jak mi nabídnout tento měsíc máj, který byl v církvi vyhrazen mé zvláštní úctě.
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Tento měsíc jsem vám obzvláště blízko a toužím, aby jeden každý z vás pocítil
moji mateřskou přítomnost.
Podaří se vám cítit přítomnost své Maminky vedle vás, jestliže budete ochotni
jako malé děti dělat všechno společně se mnou.
Modlete se se mnou, pracujte se mnou, milujte se mnou, trpte se mnou, mlčte se mnou.
Mlčení se má stát pro vás znamením mé mateřské přítomnosti.
Nechť je to vaše vnější mlčení
mlčení, které vás chrání před ohlušující hlukem hlasů
a obrazů, které bez ustání naplňují program vašich dnů.
Snažte se odloučit od levných svodů tisku a televize, tohoto hrozného prostředku, který využívá můj Protivník, aby vás vzdálil ode mne a od mého Syna.
Nechť je to vaše vnitřní mlčení
mlčení, které vás přivádí k tomu, abyste s láskou a vírou
naslouchali Božímu slovu.
Pronikejte do hlubokého tajemství pravdy a krásy, kterou vám zjevuje evangelium.
Ježíšovo evangelium nechť je jediným slovem života, které máte vyhledávat, poslouchat, milovat a prožívat.
Nechť je to vaše vnitřní mlčení, které vás přivádí k rozjímání a k modlitbě.
Vaše modlitba ať je intenzivnější Ať je to modlitba srdce, kterou se modlíte se
mnou a skrze mne.
K tomuto cíli nechť všude vyrůstají večeřadla modlitby, o která jsem vás žádala, jako vonné květy, které se rozvíjejí na poušti velké vyprahlosti a všeobecného
plýtvání.
Umrtvujte své smysly.
Jazyk ať slouží pouze slovům moudrosti a lásky. Nechť jsou vaše ústa zavřena
pro všechny soudy, kritiky, urážky, reptání, pomluvy, dvojsmyslnosti a neupřímnosti.
Oči nechť se otevírají, aby viděly hluboké rány nemocných, chudých, maličkých,
opuštěných, zlomených, pronásledovaných, utlačovaných, zabitých.
Zavřete své oči před každou nečistotou a zlobou, špatností, pokušením a bezbožností.
Otevřete své ruce pro pomoc všem; vyjděte na neschůdné a zakrvácené cesty
hledat moje ubohé zbloudilé děti; nabídněte jim svá srdce, abych já je ve vás a vaším prostřednictvím mohla milovat, aby i ony mohly přijmout posilu mé mateřské
přítomnosti.
Přemilí synové, toto jsou květy, které chci od vás jako dárek, abyste mi udělali
větší radost z měsíce máje, který nyní začínáte.
Jen tak budete cítit moji blízkost.
Jen tak budete šířit kolem sebe moje charisma mé mateřské přítomnosti.
Jen tak budete odrážet světlo mé lásky a naděje.
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Jen tak budete prožívat zasvěcení, které jste mi učinili.
Tak bude vaším prostřednictvím nebeská Maminka stále více vzývána, přijímána, následována a prožívána a moje Neposkvrněné Srdce dosáhne největšího triumfu.“
Svatyně v Caravaggiu (Bergamo), 13. května 1993
Výročí prvního zjevení ve Fatimě

Krvavá léta boje
V této vznešené svatyni ve večeřadle, které trvá celý den, vy kněží a věřící mého
Mariánského hnutí z lombardské oblasti, jste si dnes připomněli výročí mého prvního zjevení, které se uskutečnilo ve Fatimě v chudičké Cova da Iria.
Žijete ještě v čase mého zjevení.
Jste v srdci tohoto mého poselství.
Válka mezi Ženou oděnou sluncem a Rudým drakem dosáhla v těchto letech
nejvyššího vrcholu.
Satan si zřídil ve světě své království. Nyní vám vládne jako bezpečný vítěz.
Mocnosti, které vedou a řídí lidské události podle svých zvráceným plánů, to
jsou ony temné a ďábelské mocnosti Zla.
Podařilo se jim dohnat celé lidstvo k tomu, aby žilo bez Boha; rozesely všude
blud teoretického i praktického ateismu; vztyčily nové modly, před nimiž se lidstvo
sklání v adoraci: rozkoš, peníze, vášeň, nečistotu, pýchu, bezbožnost.
Tak se ve vašich časech stále více šíří násilí; egoismus způsobil, že lidská srdce
jsou necitelná; nenávist se šíří jako zběsilý požár; války se rozmnožily ve všech částech světa a nyní žijete uprostřed hrozby nové strašlivé světové války, která přinese
zničení národům a státům a ze které nikdo nevyjde jako vítěz.
Satanovi se podařilo vstoupit dovnitř církve, do nového Božího Izraele.
Vstoupil tam s dýmem bludu a hříchu, se ztrátou víry a odpadlictvím, s kompromisem se světem a ve vyhledávání rozkoší.
V tomto roce se mu podařilo svést biskupy, kněze, řeholníky a věřící.
Zednářské mocnosti vstoupily do církve podlým a skrytým způsobem, založily
svou pevnost na stejném místě, kde žije a pracuje zástupce mého Syna Ježíše.
Žijete v letech krvavé bitvy, protože nyní dolehla na všechny velká zkouška.
Uskutečňuje se to, co je obsahem třetího tajemství, které vám zatím nebylo sděleno, ale které se nyní zjevuje samo těmi událostmi, které právě prožíváte.
Abyste se na to připravili, dala jsem vzniknout ve všech částech světa dílu Mariánského kněžského hnutí.
A tak jsem si zvolila toto malé a ubohé dítě, aby jako nástroj mého mateřského
plánu spásy a milosrdenství založil všude toto dílo.
Jeho prostřednictvím jsem vás povolala ze všech stran, abyste se zasvětili mému
Neposkvrněnému Srdci; abyste se všichni uchýlili do bezpečného příbytku, který
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vám připravila vaše nebeská Maminka; abyste rozmnožovali večeřadla modlitby jako hromosvody, které vás chrání před ohněm zkázy.
Tolik z vás mi odpovědělo se synovskou láskou a velkodušností.
Nyní se můj plán uvádí ve skutek a úkol, který jsem svěřila tomuto svému synáčkovi, se právě naplňuje.
Proto dnes k vám shlížím se zvláštním zalíbením jako Maminka, kterou těšíte
a oslavujete.
Vyzývám vás, abyste prožívali beze strachu a s velkou důvěrou a nadějí tato léta krvavé bitvy.
Z kalichu utrpení, které dosud svět nepoznal, vzejde božské slunce nové éry, dosud nepoznané humanity, milosti a svatosti, lásky a spravedlnosti, radosti a míru.“
Notre Dame de Laus (Gap, Francie), 30. května 1993
Hod Boží svatodušní

V pláči Utěšitel
V této vznešené svatyni končíš dnes cestu, kterou jsi podnikl přes celou Francii.
Během dvou týdnů jsi uspořádal dvacet večeřadel, kterých se účastnili biskupové,
kněží a velké počty věřících mého Hnutí.
Všude jste se shromáždili v modlitbě spolu se mnou před eucharistickým Ježíšem vystaveným na oltáři a obnovili jste zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Všude jsi rozjímal o divech lásky, milosti a milosrdenství své nebeské Maminky.
Končíš dnes tuto mimořádnou cestu zde o slavnosti Seslání Ducha Svatého.
Je to znamení, které ti dávám, abys pochopil, že v zahradě mého Neposkvrněného Srdce se nyní na své narození připravuje nová církev a nové lidstvo očištěné,
posvěcené a úplně obnovené v Duchu Svatém.
Tato závěrečná doba očišťování a velkého soužení je dobou Ducha Svatého.
Proto obnovuji dnes svou výzvu, abyste rozmnožili večeřadla modliteb, o která
jsem vás žádala s mateřskou naléhavostí.
Nechť se tato večeřadla šíří mezi kněžími, mými přemilými syny.
Přenechte mně vaše starosti a bezpočetná zaměstnání; nepodléhejte laciným
svodům světa; vraťte se k duchu prostoty, pokory, skromnosti; shromažďujte se
k modlitbě ve večeřadle mého Neposkvrněného Srdce, a budete moci spatřit svýma vlastníma očima zázrak druhých Letnic.
Nechť se ve večeřadlech shromáždí děti, protože jejich nevinná modlitba spojená s mou má dnes nesmírnou přímluvnou a nápravnou moc. Kolika neštěstí jste
byli ušetřeni pro modlitby těchto mých malých dětí!
Chci, aby se ve večeřadlech shromažďovala mládež, aby zakusila přítomnost Maminky, která je miluje, chrání od velkých nebezpečí, kterým je vystavena, a která je
vede s láskyplnou pevností na cestě dobra, lásky, čistoty a svatosti.
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Večeřadla jsou drahocenným darem pro rodiny a já je o ně prosím: aby v nich
okusily radost z mé přítomnosti, posilu z mé společnosti, pomoc, kterou jim nabízím proti velkým zlům, která hrozí jejich existenci.
Do těchto večeřadel sestoupí Duch Svatý, aby vás přivedl k druhým Letnicím.
Především v těchto posledních časech je nezbytné, aby se církev a celé lidstvo
proměnilo v jediné trvalé večeřadlo modlitby uskutečňované se mnou a mým prostřednictvím.
Pak sestoupí Duch Svatý jako útěcha v pláči do vašich dnů, které se staly dny velké zkoušky.
V nářku lidstva bez Boha sestoupí útěcha Ducha Svatého, která dovede svět
k dokonalé oslavě nebeského Otce tím, že zařídí nové zásnuby lásky mezi obnoveným lidstvem a jeho Pánem, který je stvořil, vykoupil a spasil.
V nářku církve rozdělené, zatemněné a zraněné bude slyšet útěchu Ducha Svatého, která ji naplní silou a moudrostí, milostí a svatostí, láskou a světlem, aby tak církev mohla vydávat dokonalé svědectví o Ježíši, který v ní žije až do skonání věků.
Do nářku duší, které se staly otroky satana, ponořených do temnoty hříchu a smrti
vstoupí útěcha Ducha Svatého, která jim dá světlo Boží přítomnosti, život božské milosti, žár lásky, aby si v nich mohla udělat trvalý příbytek Nejsvětější Trojice.
Do nářku velké zkoušky sestoupí útěcha božské přítomnosti Ducha Páně, který
vás povede, abyste prožívali události, které vás čekají, s důvěrou, s odvahou, s nadějí, s jasem a s láskou.
Tak tedy v žáru pocítíte jeho ochlazení; v chladu jeho teplo; v temnotách jeho
světlo; v pláči jeho potěchu; ve strachu jeho útěchu; ve slabosti jeho sílu; ve velkém
utrpení jeho božskou posilu.
Proto vás dnes vyzývám, abyste spojili svou modlitbu s mojí, aby mohl na vás sestoupit Duch Páně se všemi svými dary.
Přijď, Duchu Svatý!
Přijď a proměň tvář země!
Přijď brzy. Přijď v těchto posledních časech.
Přijď nyní, když nastala velká zkouška.
Přijď a připrav nám druhé Letnice, aby náš zrak mohl obdivovat tvůj velký div
nových nebes a nové země.“
Klášter v Bouveret (Vallese, Švýcarsko), 19. června 1993
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Moje dílo
„Velkým večeřadlem kněží a věřících mého Hnutí ve francouzském Švýcarsku
slavíte dnes liturgickou památku mého Neposkvrněného Srdce.
Končíš cestu, kterou jsi uskutečnil po celém Švýcarsku, kterému můj Protivník
připravil tolik úkladů a ran, ale které vaše nebeská Maminka tolik miluje a chrání.
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Zde, kde můj Protivník rozvíjí svou velkou moc hedonismu, morální lhostejnosti, nečistoty a zatemňuje jas mé církve rozkolem, šířením bludů, které tak mnohé
vzdalují od víry, neposlušností a vzpourou proti papeži, jednám já s velkou rozhodností, abych všude rozšířila své velké dílo lásky a spásy.
Je to moje dílo, které dokonávám ve všech částech světa v těchto posledních časech.
Je to moje dílo, které všude probouzím k životu, aby triumfovalo mé Neposkvrněné Srdce.
Je to moje dílo, které konám já sama, abych shromáždila ze všech koutů světa ten
malý zbytek, který zůstane ještě věrný Ježíši a jeho evangeliu, papeži a církvi s ním
spojené.
Je to moje dílo, protože já sama je uskutečnuji a rozšiřuji skrytým a mlčenlivým
způsobem.
Satan a všichni ďábelští duchové proti němu nezmohou nic. Pán jim zakázal,
aby mu škodili.
Síly zla, temné a satanské síly, okultní moc zednářských lóží nezmohou proti němu nic, protože já je chráním, opatruji a střežím.
Je to moje dílo, které uskutečňuji ve všech částech světa, abych připravila porážku satanovi ve velké bitvě proti všem duchům zlým, neboť nakonec bude triumfovat mé Neposkvrněné Srdce.
Je to moje dílo, které uskutečňuji, abych bránila pravdu v těchto dnech velikého
odpadlictví; abych vás v těchto dnech rozkolu a širokého odboje přivedla k nejtěsnější jednotě s papežem; abych vás uprostřed všeobecného rozšíření hříchu a nečistoty přivedla na vrchol milosti a svatosti.
Je to moje dílo, které uskutečňuji prostřednictvím Mariánského kněžského hnutí. Pro ně jsem vyvolila toto mé dítě, abych je učinila nástrojem velkých divů ve
všech koutech světa.
Satan se snažil tolika způsoby je zničit: vyvolával proti němu opozici a kritiku,
pronásledování a překážky, podlé nástrahy pomocí falešných vizionářů a falešných
poselství, kterými se podařilo svést velký počet mých ubohých dětí.
Ale já jsem osobně zasáhla mimořádným způsobem, abych znemožnila uškodit
mu, protože jsem žárlivá na toto dílo stejně, jako je žárlivý sám Bůh.
Protože právě skrze ně uskutečňuji triumf mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
A právě proto musí ono v době nastávající velké zkoušky zářit stále jasnějším
světlem, protože nastává doba, ve které musí být mé Neposkvrněné Srdce oslavováno v celé církvi a v celém lidstvu.“
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Valdragone (San Marino), 1. července 1993
Duchovní cvičení formou večeřadla
s biskupy a kněžími MKH v Americe a Evropě

Poslání, které vám svěřuji
„Jakou radost působíte mému Neposkvrněnému Srdci v těchto dnech, přemilí
synové, a jak mě utěšujete v mé bolesti!
Přišli jste ze vzdálených krajin Ameriky a celé Evropy a nyní – biskupové a kněží mého Hnutí – jste spojeni v ustavičném večeřadle. Vaše nebeská Matka je tu přítomna mimořádným způsobem, aby se s vámi modlila, aby ve vás působila růst
lásky a jednoty, abyste dostali dar Ducha Svatého, který vás má posilovat ve vašem
povolání, který vám dá odvahu ve vašem apoštolátě a který přinese radost a pokoj
vašim srdcím.
Ve vás je vaše nebeská Matka oslavována. Vaším prostřednictvím se uskutečňuje
triumf mého Neposkvrněného Srdce.
Proto jsem vás ještě jednou povolala sem nahoru, na tuto horu, a vy jste odpověděli s velkou obětavostí.
Proto jsem na vaše srdce a na vaše duše mateřsky silně působila, protože nyní
musíte být připraveni na poslání, které vám svěřuji.
– Posláním, které vám svěřuji, je všude nést světlo pravdy, v těchto dobách, ve kterých se všude rozšířila tma bludů.
Vidíte, jak se prohlubuje nedostatek víry, jak se každý den zvětšuje odpad od víry.
Vy buďte mým světlem, rozžatým v noci, buďte věrnými apoštoly evangelia, které musíte žít a hlásat do písmene.
Nenechte se svést falešnými učiteli, kterých je dnes tak mnoho. Nenechte se
oklamat novými naukami, i když se budou všeobecně přijímat: protože jako Kristus, tak i jeho pravda je stále stejná – včera, dnes a vždycky.
Nuže, vaše světlo bude v těchto dnech zářit před lidmi, aby oslavovali vašeho
nebeského Otce. Budete ukazovat cestu, kterou je třeba jít v této nové evangelizaci,
a stanete se apoštoly těchto posledních časů.
– Posláním, které vám svěřuji, je všude přinášet Kristovu spásu – lidstvu, které se
vrátilo k pohanství po téměř dvou tisíciletích od prvního zvěstování evangelia.
Dávejte dnešnímu světu Ježíše, jediného Vykupitele, jediného Spasitele. Dávejte
ho věrným prožíváním svého kněžství, které se dává do služeb duším. Dávejte ho
udělováním svátostí, které vám bylo svěřeno. Především buďte horliví ve svátosti
smíření, kterou dnes tak přehlíží velká část mých synů – kněží!
Pomáhejte tedy věřícím, svěřeným vaší péči, jít cestou svatosti, milosti Boží, lásky, čistoty a praktikování všech ctností.
– Posláním, které vám svěřuji, je nést všude oheň lásky – lidstvu, které je vyprahlé
egoismem, zatemněné nenávistí, raněné násilím, ohrožené válkou. Vidíte, kolik mých
ubohých dětí každý den padá pod tíhou této všeobecné neschopnosti milovat.
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Teď, když už nadešla velká zkouška, vyhledejte ve všech částech světa moje děti,
které zbloudily, vezměte je do své kněžské náruče a všechny je přineste do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Podpírejte slabé, povzbuzujte bázlivé, obraťte hříšníky, přiveďte do Otcova domu
ty, co se vzdálili. Uzdravujte nemocné, posilujte umírající, všem přinášejte nebeskou
rosu mé mateřské milosrdné lásky.
Už od tohoto roku se události v církvi a ve světě zhorší, protože vcházíte do časů,
které jsem vám předpověděla v poselství, jež jsem vám dala ve Fatimě a které vám
ještě dosud nebylo odhaleno.
Ale teď už se to odhalí událostmi, které právě prožíváte.
Proto poselství, které vám svěřuji, je všude nést světlo Pravdy, Ježíšovy spásy, něhu mé
mateřské lásky. Tak se stanete ve světě nástroji triumfu mého Neposkvrněného Srdce.
Odcházejte z tohoto večeřadla v radosti. Pokoj v srdci ať je vám znamením mé
každodenní přítomnosti u vás. Žijte v důvěře a ve velké naději a staňte se znamením útěchy všem, které potkáte na své cestě.
S vašimi drahými, se všemi, kteří vám byli svěřeni, vám žehnám ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.“
Rubbio (Vicenza), 15. srpna 1993
Nanebevzetí Panny Marie

Po boku vás všech
„Přemilí synové, pohleďte dnes s radostí na zář mého oslaveného těla, přijatého do slávy ráje.
Vaše nebeská Maminka oslavuje dnes Nejsvětější Trojici.
Otec spatřuje ve mně své vrcholné stvořitelské dílo a se zalíbením se dívá, jak
jsem obklopena září jeho slávy a jeho božské moci.
Syn se s radostí dívá, jak jsem zasedla po jeho boku, a dělí se se mnou o svou
královskou moc nad všehomírem.
Ducha Svatého oslavuje jeho snoubenka, která je vyvýšena nad všechno tvorstvo pozemské i nebeské.
Tento den k vám vysílám paprsky svého jasu a prosím vás, abyste kráčeli ve světle mé mateřské přítomnosti uprostřed vás.
Právě pro privilegium mého tělesného nanebevzetí mohu být stále po boku vás
všech, moje ubohé děti, které jste ještě poutníky na této zemi.
Stojím po boku církve, která trpí rozdělená, ukřižovaná a obětovaná, která prožívá bolestné hodiny svého utrpení a své Kalvárie.
Stojím po boku lidstva, které Ježíš vykoupil, ale které se tak vzdálilo od Pána
a které kráčí po bludných cestách zla a hříchu, nenávisti a nepravosti.
Jsem po boku mých zbloudilých dětí, abych je přivedla na cestu obrácení a návratu k Pánu; po boku nemocných, abych jim poskytla posilu a uzdravení; po bo-
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ku všech, kteří jsou vzdáleni, abych je přivedla do domu nebeského Otce, který je
s takovou láskou očekává; po boku zoufalých, abych jim dodala naděje a důvěry; po
boku umírajících, abych jim otevřela brány věčného štěstí.
Jsem zvláště po boku svého papeže, kterého sama vedu, řídím a obětuji; po
boku biskupů a kněží, abych jim dodala odvahy a síly k cestě hrdinného svědectví pro Ježíše a jeho evangelium; po boku řeholníků, abych jim pomohla
následovat Ježíše poslušného, chudého a čistého až na Kalvárii; po boku všech
věřících, abych jim dala milost vytrvalé věrnosti křestnímu slibu za všech okolností.
Nyní, když nastává doba velké zkoušky, budete pociťovat mimořádným způsobem mou přítomnost po vašem boku, a to bude velikým znamením útěchy a bezpečné naděje v těchto posledních dnech očisty a velkého soužení.“
Beppu – Oita (Japonsko), 8. září 1993
Narození Panny Marie

Na cestě pokory
„Přemilí synové, pohleďte dnes na svou Maminku – dítě a položte věneček vonných květů lásky a pokory kolem její kolébky, abyste tak uctili okamžik mého tělesného narození.
Jsem vaší Maminkou, která vás vede cestou pokory a skromnosti, učenlivosti
a poslušnosti, umrtvování a čistoty.
Na cestě pokory mě následujte každý den, neboť jste povoláni, abyste v těchto
posledních dnech rozjímali o velkých divech Páně.
Jak Pán shlížel na pokoru své služebnice, tak Pán shlíží nyní na pokoru všech
mých synáčků.
Na cestě pokory se učte být maličcí.
Dnes, kdy se mému Protivníkovi daří naočkovat všem ducha domýšlivosti a pýchy, zůstávejte vždy v pravdě, hlásejte ji celistvou, a to s odvahou.
Tak budete dávat všem světlo evangelia v těchto časech velké temnoty.
Stáváte se tedy hlasem samého Boha, který mluví vaším prostřednictvím a získává velké vítězství nad mocnými a nad svými silnými protivníky mlčením mých
synáčků.
Na cestě pokory se učte být učenliví.
V těchto časech, kdy se mému Protivníkovi daří svádět mnohé zlým duchem
vlastní sebejistoty a odboje, dávejte dobrý příklad pokorné a odvážné poslušnosti.
Buďte poslušni papeže a biskupů, kteří jsou s ním spojeni; buďte poslušni všech
norem, kterými se řídí váš kněžský život; buďte poslušni Boží vůle, která se vám stále zjevuje, aby byl oslavován váš nebeský Otec v nebesích každým dnem v dokonalém plnění jeho božské vůle.
Na cestě pokory se učte být čistí.
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V těchto dnech, kdy se mému Protivníkovi daří svádět všechny temnotou hříchu a nečistoty, setrvávejte v čistotě a dávejte dobrý příklad svatého a bezúhonného kněžského života.
Především vydávejte svědectví radostné věrnosti vašemu závazku celibátu, protože
vaše kněžské tělo má být tělem ukřižovaným pro svět a pro všechna jeho pokušení.
Proto jsem tě, mé dítě, přivedla do této velké a tak vzdálené země právě v den
mého narození.
Pohleď na desítky milionů svých bratří, kteří ještě žijí v temnotách pohanství
a čekají na okamžik, kdy budou moci vstoupit do jediného ovčince, aby konečně
poznali potěšující hlas dobrého Pastýře.
Oznamuji vám dnes, že tento veliký zázrak se brzy stane.
Spolu s triumfem mého Neposkvrněného Srdce přijde tento veliký, dosud ještě pohanský národ, aby se stal příslušníkem stáda, jehož dobrým Pastýřem je Ježíš Kristus.
Připravujte se na tento okamžik v pokoře a důvěře a naslouchejte s učenlivostí
hlasu vaší nebeské Maminky.
Dnes vám žehnám a beru vás za ruku, abych vás vedla při prožívání bolestných
hodin velké zkoušky, která nyní nastává, aby připravila svět na setkání s jeho Pánem, který se chystá vrátit se k vám v záři své královské slávy.“
Tokio (Japonsko), 15. září 1993
Sedmibolestné Panny Marie
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s kněžími MKH z Japonska

Příčina mé velké bolesti
„Vidím vás dnes všechny pospolu, přemilí synové MKH v Japonsku, v tomto večeřadle modlitby a bratrství, a mé velké bolesti se od vás dostává útěchy.
Příčinou mé velké bolesti jsou všechny moje ubohé děti, které žijí ještě ponořeny
do temnot pohanství a neznají pravdu evangelia.
V tomto velikém národě se takřka všichni nacházejí daleko od víry v Ježíše Krista, který přišel na svět, aby se stal vaším jediným Spasitelem a vaším jediným Vykupitelem.
Jsem Maminkou také všech těchto pohanů a starám se s úzkostí o jejich spásu.
Rozvíjím v jejich srdci semena života a dobra; pomáhám jim, aby zachovávali zákon, který Pán vložil do srdce každého člověka; povzbuzuji jejich mysl a jejich
touhu po pravdě, a tak je s něžností přivádím vstříc mému Synu Ježíši.
Jejich úplné a dokonalé přijetí evangelia bude mimořádným dílem mého Neposkvrněného Srdce.
Příčinou mé velké bolesti je moje církev, která ve všech částech světa kráčí vstříc
bolestným a krvavým Getsemanům svého velkého soužení.
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Viděl jsi, můj synáčku, jak církev i zde v Japonsku je ohrožována ztrátou víry,
stále širším a podlejším rozšiřováním bludů; je zraňována ve své jednotě vzpourou
a opozicí vůči papeži a všeobecnému učitelskému úřadu; její svatost je zatemněna
množstvím hříchů a svatokrádeží.
Tak je paralyzována a silně oslabena ve svém úsilí o evangelizaci.
Příčinou mé velké bolesti je tvrdost vašich srdcí a neschopnost přijímat všechno
to, co od vás nebeská Maminka požaduje. Kolikrát jsem již hovořila, a nebyla jsem
vyslyšena; podala jsem znamení svého mimořádného mateřského zásahu, a nevěřilo se mi.
Kolik je těch, kteří zavřeli svá vlastní srdce a nechtějí mne přijmout jako Maminku svého života!
Právě v tomto národě jsem vám dala mimořádné znamení tím, že jsem nechala
vystupovat více než stokrát hojné slzy z očí jedné mé sochy, která mě zobrazuje jako bolestnou Matku pod křížem Ježíše, mého Syna.
Dala jsem vám také tři poselství, abych vás varovala před velkými nebezpečími,
kterým jdete vstříc.
Nyní vám oznamuji, že nastal čas velké zkoušky, neboť v těchto letech se uskuteční všechno to, co jsem vám předpověděla.
Odpadlictví a velký rozkol církve se začíná naplňovat a velký trest, který jsem
předpověděla na tomto místě, je již přede dveřmi. Z nebe sestoupí oheň a zničí velkou část lidstva. Ti, kteří přežijí, budou závidět mrtvým, protože všude bude zpustošení, smrt a zkáza.
Proto jsem tě chtěla mít ještě jednou zde, mé dítě: abys řekl všem, že hodina trestu nadešla, a abyste mohli být zachráněni a spaseni, musíte se uchýlit co nejrychleji
do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Vraťte se do svých domovů, moji přemilí synové, a doneste všem mé poselství
jakožto nejkrajnější výzvu vaší nebeské Maminky, která vás svolává a chce vás shromáždit pod svým pláštěm, aby vás těšila a chránila během bolestných zkoušek těchto vašich posledních časů.“
Milán, 2. října 1993
První sobota, Andělů strážných

Úloha andělů strážných
„Přemilí synové, spojujete se tuto první sobotu ve večeřadlech, abyste obnovili zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci a uctili liturgickou památku vašich
andělů strážných.
V časech velké zkoušky vás zvu, abyste upevnili pouto, které vás spojuje s vašimi anděly strážci.
Oni mají zvláštní důležitý úkol vůči vám, zvláště nyní v těchto posledních časech.
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– Andělé strážní mají především úkol být vaším světlem na vaší cestě.
Dny, v nichž žijete, jsou poznamenány velkou temnotou, která se stává stále
hustší a stále se více šíří.
Je to temnota bludů, které zaplavují myšlení lidí a činí je tak obětí velkého odpadlictví; je to temnota hříchů, které zastiňují krásu a svatost duší; je to temnota
nečistoty, která poskvrňuje zář vašeho těla, které je povoláno, aby odráželo slávu živého Boha.
Kolik je dnes mých ubohých dětí, které žijí jako ve stínu, pohrouženy do temnoty bludu, hříchu a nečistoty.
Vašim andělům strážným je svěřen úkol chránit vás před velkou temnotou, která vás obklopuje, aby vám umožnili kráčet ve světle pravdy, svatosti, čistoty, pokory, důvěry a lásky.
– Andělé strážní mají za úkol být obranou vašeho života.
Je tolik podlých nástrah, které vám chystají zlí duchové, démoni, kteří zaplavili
svět a všude usilují, aby svedli duše do věčné záhuby.
Jejich aktivita je nyní nesmírně intenzivní, protože se spojila se silou, kterou mají v sobě sdělovací prostředky, jako je televize a tisk.
S podlou rafinovaností se šíří zlo pod pláštěm dobra, hřích jako uplatnění vlastní svobody, přestoupení Božího zákona jako nový výdobytek tohoto ubohého
a zvráceného lidstva.
Jak jsou silné ustavičné útoky zlých duchů, aby zranili také váš fyzický život nehodami, neštěstími, atentáty, nemocemi, kalamitami, výbuchy násilí, válkami a revolucemi!
Andělům strážným je svěřen úkol, aby vás chránili před vším tímto zlem, aby
vás bránili proti nástrahám, aby vám umožnili kráčet životem pod svou bezpečnou
a mocnou ochranou.
– Andělé strážní mají konečně úkol, aby spolu s vámi válčili ve stejné bitvě a dosáhli téhož vítězství.
Ve velké zkoušce, která nyní nadešla, se stala ještě zarputilejší a krvavější velká
válka mezi Ženou oděnou sluncem a Rudým drakem, mezi silami dobra a silami
zla, mezi Kristem a Antikristem.
Je to bitva, která se odehrává především v rovině duchů: dobří duchové proti
zlým duchům; andělé proti démonům, sv. Michael proti Luciferovi.
Vy jste zataženi do této bitvy, která vás nesmírně přesahuje.
Musíte tedy být zvláštním způsobem spojeni s těmi, kteří jsou vám blízcí ve velkém zápase, kteří mají velkou moc v tomto boji, kteří vám pomáhají bojovat a vedou vás k jistému vítězství.
Mé nejmenší dítě, svěř zvláštní ochraně svých andělů strážných dlouhou a namáhavou cestu, kterou máš zanedlouho nastoupit v Malajsii, Indonésii, Austrálii,
ostrovech Fidži a Novém Zélandu, abys všude uspořádal večeřadla s kněžími a věřícími mého Hnutí.
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Zvu dnes všechny k vytrvalejší modlitbě, k pevnějšímu poutu, hlubšímu citovému vztahu k těmto andělům světla, které vám věnoval Pán, aby vás střežili a chránili.
Spolu s nimi vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Jakarta – Cisarua (Indonésie), 21. října 1993
Exercicie ve formě večeřadla s kněžími MKH

Mějte důvěru a velkou naději
„Jak jsem spokojena, když vás vidím, jak jsou zde spojeni ve večeřadle ustavičné
modlitby a bratrství kněží mého Hnutí, kteří se sešli ze všech částí Indonésie!
Spojuji se s vašimi modlitbami; pomáhám vám, aby vzrůstalo vaše bratrství; zajišťuji vám od Pána ony milosti, které zúrodní vaši svatou službu.
A chci vám dnes dát poselství důvěry a naděje, a to ať vás provází na vaší obtížné cestě.
Mějte důvěru k vaší nebeské Mamince, která je vám vždy nablízku, aby byla pomocí a posilou vašeho kněžství.
Vidím vaše nespočetné těžkosti; slyším všechna vaše volání; jsem nablízku,
abych vás posilovala ve vaší osamělosti; dávám vám útěchu uprostřed tolikerých
trpkostí.
Nemějte pocit osamělosti.
I když pole apoštolátu je tak často vyprahlé a nesnadné; i když okolí, které vás
obklopuje, vám klade překážky ve vaší kněžské službě; i když se tak často zdá, že tíže lidské slabosti vás drtí, neztrácejte nikdy odvahu!
Jsem stále při vás, jako dobrá a vnímavá Maminka vás podpírám, vedu vás, těším vás, dodávám vám odvahy, sbírám vaše slzy jako drahocenné perly a uchovávám každou vaši námahu ve svém Neposkvrněném srdci.
Mějte velkou důvěru, že nastane doba dokonalého triumfu Božího v tomto ubohém lidstvu, které je tak nemocné a tak vzdálené od Něho.
Prožíváte bolestné roky velkého soužení a utrpení se stává každým dnem pro
všechny těžší.
Prožívejte přítomnou hodinu v Getsemanech mého Neposkvrněného Srdce
a připravte se, abyste s láskou splnili vůli nebeského Otce.
V těchto časech velkého odpadu buďte svědky víry; v těchto dnech velké zvrácenosti buďte svědky svatosti; ve světě, který se stal tvrdým a bezcitným, poživačným
a vyprahlým egoismem, nenávistí, krutostí a válkami, buďte svědky lásky.
Přinášejte všude balzám mé mateřské a milosrdné lásky.
Vezměte do své kněžské náruče všechny mé děti, které zbloudily, vzdálily se,
jsou chudé, nebohé, nemocné a hříšné, a přineste je do bezpečí ovčince mého Neposkvrněného Srdce.
Vyjděte z tohoto večeřadla naplněni radostí.
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Vraťte se do svých domovů v pokoji a staňte se apoštoly tohoto mého Hnutí ve
všech částech vašeho velkého národa.
S vámi a s vašimi drahými, s věřícími, kteří vám byli svěřeni, žehnám celou Indonésii a církev, která zde žije, trpí a pracuje, aby můj Syn Ježíš mohl všem přinést
dar své lásky, svého života a svého pokoje.“
Suva (Ostrovy Fidži), 12. listopadu 1993
V srdcích těch nejmenších
Nacházíš se dnes zde, mé dítě, na tomto velkém ostrově v Pacifiku, abys zde konal večeřadla s mými přemilými a s věřícími, kteří přišli i ze vzdálených ostrovů.
I sem dolehl můj hlas; i zde jsem dostala velkodušnou odpověď.
Hleď, odpověděli mi především ti nejmenší, nejprostší, nejchudší.
Hleď, jak dokázali pochopit můj hlas, slyšet mé slovo, poslechnout mé žádosti,
prosit vytrvale, zasvětit se s radostí mému Neposkvrněnému Srdci.
– V srdci těch nejmenších nacházím pravou útěchu.
Kolik je dospělých, i mezi mými přemilými kněžími, kteří odmítají mé pozvání
a zavírají bránu svého srdce před mou mateřskou přítomností.
Toto přetrvávající odmítání je příčinou mé hluboké bolesti.
Ale jsem potěšena, když jsem dostala tak velkodušnou odpověď od maličkých,
protože oni jsou balzámem, který mi dává nebeský Otec a který se klade na každou
novou ránu otvírající se v mém mateřském srdci.
– V srdcích těch nejmenších nacházím svou největší radost.
V nich se zrcadlí mé světlo a vidím v nich odraz mého plánu. Protože jsem byla
maličká, zalíbila jsem se Nejvyššímu.
Jen v srdcích těch maličkých má Otec zalíbení, Syn oslavu a Duch Svatý svůj trvalý příbytek.
Tak jejich prostřednictvím může Neposkvrněné Srdce vaší nebeské Maminky
opakovat svůj věčný Magnificat; zpěv úcty a chvály Nejsvětější Boží Trojici.
– V srdcích těch nejmenších mám své potěšení, neboť zde mohu dokonale plnit
svou mateřskou funkci. Mohu je krmit, oblékat, vychovávat, vést sladce po cestě čistoty, lásky a svatosti.
– V srdci těch nejmenších získává již nyní mé Neposkvrněné Srdce svůj triumf.
Právě díky nim mohu uskutečňovat své velké dílo lásky a milosrdenství pro spásu světa a pro velkou obnovu celé církve.
– V srdci těch nejmenších hledej i ty svůj odpočinek.
Při obtížné cestě, při tak velkých námahách, které se zdají lidsky nemožné, odpočiň si na Srdci nebeské Maminky a těš se z odpovědi, kterou dostaneš kdekoliv
od těch mých nejmenších dětí.“
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Sydney (Austrálie), 21. listopadu 1993
Ježíše Krista Krále

Slavné Kristovo království
„Přemilí synové, dnes slavíte slavnost Ježíše Krista Krále vesmíru velikým večeřadlem, kterého se účastní kněží a věřící mého hnutí, kteří přišli i z jiných měst této velké země.
Vaše nebeská Maminka vás chce všechny pojmout do bezpečného útočiště svého Neposkvrněného Srdce, aby vás ochránila v době velké zkoušky a připravila vás
na přijetí Ježíše, který se připravuje k návratu, aby obnovil mezi vámi své slavné
království.
– Slavné Kristovo království se upevní především v srdcích a v duších.
To je nejvzácnější část božské Kristovy vlády.
Právě proto se totiž Slovo stalo člověkem a přišlo, aby přebývalo mezi námi. Proto se stal Syn poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži.
Vykoupením, které Ježíš dokonal na Kalvárii, jste byli vysvobozeni z nadvlády
satanovy, osvobozeni od hříchu, který je jhem jeho otroctví, stali jste se Božími dětmi, protože vám daroval svou lásku a svůj vlastní život.
Srdce obnovená láskou a duše posvěcené milostí tvoří tedy nejdrahocennější
část božské vlády Ježíšovy.
– Slavné Kristovo království se projeví ve všeobecném rozkvětu svatosti a čistoty,
lásky a spravedlnosti, radosti a pokoje.
Neboť lidská srdce budou přetvořena mocnou silou Ducha Svatého, který se na
ně vyleje v zázraku druhých Letnic.
A duše budou osvíceny přítomností Nejsvětější Trojice, která v nich způsobí mimořádný rozvoj všech ctností.
– Slavné Kristovo království se projeví také v novém životním stylu všech lidí.
Neboť budete vedeni, abyste žili jen pro slávu Páně. A Pán bude oslavován tehdy,
když vy všichni budete dokonale plnit jeho božskou vůli.
Slavné Kristovo království se tedy uskuteční současně s dokonalým naplněním Boží
vůle každým stvořením, a to tak, že to, co je na nebi, se uskuteční také na této zemi.
Ale to není možné, dokud nebude spoután satan, svůdce a otec lži, který vždy
zasahoval do lidských dějin tím, že sváděl ke vzpouře proti Pánu a k neposlušnosti vůči jeho zákonům.
– Slavné Kristovo království se upevní, až bude dokonána porážka satana a všech
duchů zla a bude zničena jeho ďábelská moc.
Tak bude spoután a svržen do pekel a brána propasti bude zavřena, aby nemohl vyjít a škodit světu.
Na světě bude vládnout Kristus.
– Slavné Kristovo království se uskuteční současně s triumfem Ježíše eucharistického.
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Neboť ve světě očištěném a posvěceném, dokonale obnoveném láskou, projeví
se Ježíš především v tajemství své přítomnosti v Eucharistii.
Eucharistie uvolní všechnu svou božskou moc a stane se novým sluncem, které se svými zářícími paprsky bude zrcadlit v duších i v životech jednotlivců, rodin
i národů a vytvoří ze všech jediný učenlivý a mírný ovčinec, jehož Pastýřem bude Ježíš.
Do tohoto nového nebe a na tuto novou zemi vás uvede vaše nebeská Maminka, která vás nyní sjednocuje ze všech částí světa, aby vás připravila na přijetí Pána, který přichází.“
Sydney (Austrálie), 23. listopadu 1993
Exercicie ve formě večeřadla s kněžími MKH z Oceánie

Vaše světlo znovu zazáří
„Jak jsem spokojena, kněží mého Hnutí z Austrálie, že vás opět vidím společně
v trvalém večeřadle modlitby a bratrství.
Nechť vzrůstá vaše vzájemná láska. Prožívejte tyto dny v radosti z bratří, kteří se
setkávají, poznávají, milují, pomáhají si na společné bolestné cestě těchto dnů velkého soužení.
Modlete se s vytrvalostí a s důvěrou.
Spojuji se s vámi ve vaší modlitbě. Jsem při vás, abych dodala vaší modlitbě sílu a moc, tak aby Duch Svatý mohl sestoupit se svými dary na toto vaše večeřadlo
a uschopnit vás pro poslání, které na vás čeká.
Osvěcujte zemi v těchto dnech velké temnoty a buďte posilou a potěchou pro
celou církev v tomto čase jejího velkého zpustošení.
Vaše světlo znovu zazáří a rozleje se na celý tento širý díl světa Oceánie, který
můj a váš Protivník tak svádí a ovládá.
– Vaše světlo znovu zazáří vaším kněžským svědectvím víry.
Hleďte, jak se všude rozšířilo odpadlictví; jak se vyučují a propagují bludy; jak
se rozhojnila nekázeň a zmatky.
Kolik je to pastýřů, kteří již nebdí nad svým svěřeným stádem, a tolik dravých
vlků v rouše beránčím přichází, aby loupilo v ovčinci mého Syna Ježíše.
Buďte světlem postaveným na svícen, abyste naváděli zpět na cestu pravdy tolik
mých ubohých dětí, které kráčejí v temnotě bludu a ztráty pravé víry.
Buďte věrnými služebníky evangelia, a tak se vaším prostřednictvím v církvi po
bolestné zkoušce, kterou právě prožívá, znovu rozleje záře světla Kristova a světla jeho pravdy.
– Vaše světlo zvovu zazáří svědectvím vaší kněžské svatosti.
Hleďte, jak materialismus a hedonismus ohrožují váš veliký národ.
Vyhledávání rozkoše, peněz, blahobytu, zábavy a nečistoty se stalo pro mnohé
jediným ideálem života.
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A tak ti nejmenší zbloudili na cesty zla; mládež přitahují neřesti a drogy; rodiny
jsou rozvráceny rozvody a egoistickým odmítáním daru života.
Přiveďte zpět do domu otcova tyto mé ubohé děti, které zbloudily. Buďte takto
věrnými přisluhovateli milosti a svatosti udělováním svatých svátostí, které vám Ježíš svěřil, především svátosti smíření.
Dejte se k dispozici věřícím, abyste je přivedli na cestu dobra a lásky, čistoty
a milosti, pokoje a spásy.
– Vaše světlo znovu zazáří vaším svědectvím kněžské lásky.
Milujte všechny láskou Božského Srdce Ježíšova a něžností mé mateřské lásky.
Pohleďte, jak se dnes svět stal pouští bez lásky!
Egoismus ovládá všecho bezuzdně; šíří se násilí a nenávist; lhostejnost ovládá
tolik srdcí, která se stala chladnými a necitelnými k těm, kteří jsou v nouzi.
Vy, kněží zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, staňte se příjemným balzámem, který je možno přikládat na každou otevřenou a krvácející ránu.
Vezměte za ruku ty nejmenší; podpírejte slabé; veďte nerozhodné; posilujte
nemocné; zachraňujte ztracené; obracejte hříšníky; dodávejte důvěru zoufalým;
vyjděte v ústrety těm, kteří jsou vzdálení, a přinášejte je ve své kněžské náruči do
bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Staňte se nástroji triumfu mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Vyjděte z tohoto večeřadla a rozejděte se do všech částí vašeho širého kontinentu, abyste osvěcovali zemi světlem vaší víry, vaší svatosti a vaší lásky.
Já jsem stále s vámi. Jako Maminka vás provázím na vaší cestě a jsem vám po
boku, abych vám pomáhala a posilovala vás.
S vašimi drahými, se všemi, kteří jsou vám svěřeni, vám všem žehnám ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Perth (Austrálie), 8. prosince 1993
Léta mého triumfu
„Dnes zde končíš dlouhou cestu mezi mnoha národy Asie a Oceánie, která trvala dva měsíce.
Mohl jsi uspořádat 73 večeřadla, kterých se účastnili biskupové, kněží a věřící
mého Hnutí.
Viděl jsi, mé dítě, které tolik miluji a chráním, velké zázraky mého Neposkvrněného Srdce ve všech částech tohoto širého světadílu.
Toto jsou léta, kdy si připravuji novou církev a nové lidstvo v nebeské zahradě
mého Neposkvrněného Srdce.
Toto jsou léta mého triumfu.
– Satan podvedl celé toto ubohé lidstvo, odvedl je daleko od Boha a vztyčil pro
ně modly své zvrácenosti: rozkoš, peníze, pýchu, egoismus, zábavu a nečistotu.
Proto je dnes lidstvo tolik ohrožováno nenávistí, násilím, rozbroji a válkou.
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V těchto dnech uvidíte velký trest, jímž Boží spravedlnost očistí tento svět, který
je tisíckrát horší než za časů potopy a je tak posedlý duchy zla.
Proto shromažďuji ze všech stran světa své děti a ukrývám je do bezpečného
útočiště svého Neposkvrněného Srdce, abych je ochránila a zachránila v okamžiku
veliké zkoušky, která již doléhá na všechny.
A tak ve stejné době, kdy satan triumfuje tím, že svádí lidstvo na cestu své zkázy, triumfuje také mé mateřské Srdce, které přivádí své děti na cestu spásy a pokoje.
– Satan vstoupil dovnitř církve a podařilo se mu zatemnit její zář.
Temnotou hříchu zatemnil zář její svatosti; ranou rozkolu zaútočil na sílu její
jednoty; rozšířením bludů zranil její hlásání evangelia.
Jak ubohá je moje nemocná dcera!
Volám proto ze všech stran své děti, aby se zasvětily mému Neposkvrněnému
Srdci, aby se mi svěřily jako děti.
A tak si každý den tvořím v zahradě svého Neposkvrněného Srdce novou církev svatou, jednu, věrnou zvěstovatelku evangelia, která vydává dokonalé svědectví o Ježíši Kristu.
Toto jsou léta, kdy satan vládne jako jistý vítěz; nicméně jsou to také léta mého triumfu.
Moje světlo bude stále tím jasnější, čím více budete vstupovat do rozhodujících
okamžiků bitvy.
Nakonec zvítězí vaše Neposkvrněná Maminka, která svou panenskou patou rozdrtí hadovu hlavu, svýma rukama sváže velkého Draka, aby jej tak učinila bezmocným a on již nemohl škodit světu.
A lidstvo a církev poznají onu novou epochu, kterou nyní očekávejte v důvěře
a v modlitbě, v utrpení a v naději.
Proto uvidíte ode dneška, jak mé světlo zesiluje, jako když vzchází jitřenka, až zaplaví celou zemi připravenou otevřít se novému dni, v němž začne na světě triumf
mého Neposkvrněného Srdce.“
Dongo (Como), 24. prosince 1993
Svatá noc

Tato Svatá noc
„Useberte se s mnou v tichu a očekávání.
Zapomeňte na všechny záležitosti a vstupte do ticha modlitby.
Prožívejte se mnou tyto vzácné okamžiky, které předcházejí narození mého božského Dítěte.
Je to noc lásky a světla.
Je to noc smíření a míru.
Je Svatá noc.
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Buďte účastníky radosti vaší nebeské Maminky, která dnes cítí, že nadchází okamžik jejího panenského Mateřství.
Všechno to, co mě obklopuje, je pro mne jako vzdálené: únava z cesty z Nazareta až do Betléma; hluk početné karavany; skličující hledání místa pro noční odpočinek; bolestné překvapení u každých dveří, které se zavřely; důvěra před vstupem
do chudičké jeskyně, která se otevírá.
Citlivá a jemná přítomnost mého nejčistšího snoubence Josefa mě zahrnuje něžností.
Právě on se snaží, aby toto místo učinil pohostinnějším; on připravuje kolébku
v teplejším žlabu; on hledá něco proti doléhajícímu chladu; on je mi po boku a spojuje se s mojí velkou modlitbou; on vidí, jak se nebesa otevírají; on překvapen rozjímá o zázraku a slyší zpěv andělů a vidí mír, jak sestupuje z nebe; on otevírá dveře
pro chudé a maličké a přijímá prostinké dary pastýřů.
Já jsem ponořena do hluboké extáze: přede mnou se otevírá Otcova tvář a já patřím na božské tajemství jeho milosrdné lásky; Slovo přijalo lidskou podobu v mém
panenském lůně, jako novorozeně se ocitá v mé mateřské náruči a já je pokrývám
polibky a slzami; Duch Svatý se se zalíbením dívá na svůj plod.
Přemilí synové, prožívejte se mnou tuto hlubokou extázi v čase této Svaté noci.
Je to Láska, která se rodí na svět stravovaný nenávistí.
Je to Světlo, které vzchází po dlouhé době hlubokých temnot.
Je to očekávání Smíření mezi ztraceným lidstvem a jeho Pánem, který je miluje a vykupuje.
Je to Pokoj, který sestupuje z nebe ke všem lidem dobré vůle.
Vstupte se mnou dovnitř tajemství této Svaté noci.
Protože nadešla již velká zkouška pro všechny.
Násilí a oheň nenávisti přinášejí na svět smrt.
Veliká temnota pokrývá toto lidstvo, které již nevidí světlo.
Spojenecká smlouva je dále porušována lidmi, kteří se otevřeně postavili proti svému Bohu.
Války, vzpoury, zkáza naplňují vaši cestu slzami a krví.
Nadešel pro vás čas velké zkoušky.
Proto vás ještě jednou vyzývám, abyste se nechali vést ode mne do tajemství této Svaté noci.
Tak tedy snažte se jako Josef naléhavě otevírat duše a srdce lidí, aby přijímali Ježíše při jeho druhém příchodu, a nenechávejte se ovládnout prázdnými a zbytečnými záležitostmi, nýbrž bděte se mnou v modlitbě a očekávání jeho již tak blízkého návratu ve slávě.“
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Milán, 31. prosince 1993
Poslední noc roku

Moje obavy jsou veliké
„Přemilí synové, setrvejte se mnou v modlitbě a usebranosti v těchto posledních
hodinách tohoto roku, který právě končí.
Nenechávejte se zahltit rozptýlením, hlukem a zábavami, v nichž tráví tuto noc
velká část mých ubohých synů.
Čtěte v mlčení znamení vaší doby a podílejte se na mých obavách z toho, co vás
čeká.
– Moje obavy jsou veliké, protože toto lidstvo, které je tak nemocné, pokračuje ve
svém tvrdošíjném odmítání Boha a jeho zákona lásky.
Zasahovala jsem v tomto roce tolika způsoby a tolika mimořádnými vystoupeními, abych vás pozvala k obrácení a k návratu k Pánu.
Nebyla jsem vyslyšena.
Jméno Páně je tupeno a jeho den je stále více profanován.
Egoismus vysušuje lidská srdce, která vychladla a zavřela se velikou neschopností milovat.
Cena života je znehodnocena; množí se násilí a vraždy; vyhledávají se všechny
způsoby, aby se zabránilo narození nových tvorů; na všech stranách se množí dobrovolné potraty, tyto strašlivé zločiny, které volají dnem i nocí o pomstu před tváří vašeho Boha; nečistota se rozlévá jako příval bahna, který všechno strhává s sebou.
Číše Boží spravedlnosti je naplněna a přetéká.
Vidím trest, kterým chce Boží milosrdenství očistit a spasit toto ubohé hříšné
lidstvo.
Jak veliká a těžká utrpení vás čekají, moje ubohé děti, které tolik ohrožuje a podvádí satan, duch lži, který vás svádí a vede vás ke smrti!
Moje obavy jsou veliké, protože moji církev ovládá zvůle zlých sil, které ji ohrožují a chtějí ji zničit zevnitř.
Zednářství si se svou ďábelskou mocí založilo své centrum přímo v srdci církve, kde sídlí zástupce mého Syna Ježíše, a rozlévá svůj zlobný vliv do všech koutů
světa.
Církev bude nyní zrazena svými vlastními členy, bude krutě pronásledována
a přivedena na popraviště.
Vidím, že krvavé pronásledování je již před branami, a tak mnozí z vás budou
strženi prudkou vichřicí tohoto strašného uragánu.
Podívejte se se mnou v těchto hodinách na mé velké obavy a spojte se všichni se
mnou v modlitbě o přímluvu a usmíření.
Rozmnožujte všude večeřadla modliteb, o která jsem vás prosila, jako bezpečná
místa, jako útočiště, kde se můžete skrýt před strašlivou bouří, která vás čeká.

625

ka.
zí.

Ve večeřadlech pocítíte moji mimořádnou přítomnost.
Ve večeřadlech zakusíte bezpečí a mír, který vám daruje vaše nebeská MaminVe večeřadlech budete uchráněni od zla a od velikých nebezpečí, která vám hro-

Ve večeřadlech budete mnou formováni k důvěře a veliké naději.
Protože večeřadlo je místo vaší záchrany, které pro vás připravila vaše nebeská
Maminka v těchto posledních časech, ve kterých na vás všechny právě dolehla velká zkouška.“

626

