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Milán, 1. ledna 1994 (sobota)
Svátek Matky Boží, Panny Marie

Otevřete srdce naději
„Milovaní synové, zahajujete tento nový rok liturgickou slavností mého božského Mateřství.
Jsem opravdová Boží Matka.
Od věčnosti mě nebeský Otec vyvolil pro toto nevýslovné poslání. „Neměls, Bože, zalíbení ani v obětech, ani v celopalech, proto jsi mi připravil tělo.“
Pro vytvoření těla pro Syna, ve věčném plánu své Moudrosti, připravil Otec tělo
také pro Matku; tak jsem od věčnosti vyšla z jeho božské Myšlenky. Slovo od věčnosti na mne myslelo, na okamžik, kdy s mým mateřským souhlasem sestoupí do
mého panenského lůna a stane se také člověkem. Tak se můj Bůh stal mým Synem.
Duch Svatý od věčnosti uvažoval o božském divu své Lásky, jenž by zázračně učinil plodným mé panenské lůno a učinil mě Matkou bez jakéhokoliv lidského zásahu. Tak se Duch Svatý stal mým božským Snoubencem.
Rozjímejte o mně ve světle mého božského Mateřství, moji milovaní synové,
a otevřte svá srdce naději.
– Otevřete srdce naději, protože toto jsou roky, v nichž se připravuje největší Boží triumf návratem Ježíše Krista ve slávě.
Mé božské Mateřství dnes působí v přípravě cesty pro jeho slavný návrat.
Jako jsem byla pokornou a chudičkou Matkou při jeho prvním příchodu, tak
jsem slavnou a mocnou Matkou při jeho druhém příchodu mezi vás.
Mým úkolem je otevřít bránu nové éry, která na vás čeká. Mým úkolem je vést
vás k novému nebi a nové zemi. Především je úkolem, svěřeným Boží Matce, zvítězit nad satanem a veškerou mocí zla, aby mohl Bůh ve světě dosáhnout svého největšího triumfu.
– Otevřete srdce naději, protože jsem také Matkou celého lidstva.
A jako Matka jsem vždycky sledovala s láskou své děti během lidských dějin.
Především v dnešní době se cítím Matkou lidstva, tolik ohroženého a ovládaného duchy zla.
Satan dnes vítězí. Svedl celé lidstvo k odmítnutí Boha, a tak si je podrobil svou
zhoubnou vládou.
Proto jste tím museli tak trpět!
Proto se slzy a krev staly vaším každodenním pokrmem.
Proto rok, který dnes začíná, vám přinese i tíhu nesmírného utrpení.
Jako Matka lidstva jsem byla pověřena úkolem vymanit vás z otroctví satanova.
Proto je nutné, abyste mě teď následovali v krvavém zápase, aby bylo nakonec
dosaženo mého největšího vítězství. Tak zbavím satana moci a velká moc zla bude
mnou úplně zničena.
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Potom se celé lidstvo vrátí k novým zásnubám lásky se svým Pánem, jenž je vezme do náruče a dovede do pozemského ráje plného a dokonalého společenství života s Ním.
– Otevřete srdce naději, protože jsem opravdu Matkou celé církve.
Během let jsem vždycky stála po boku této své milované dcery s úzkostí a něžností své mateřské lásky.
Stojím po boku církve zvláště v této době, kdy musí prožívat krvavou hodinu
svého očišťování a velkých útrap.
Také na ní se musí splnit plán nebeského Otce, a tak je volána k výstupu na Kalvárii svého obětování.
Tato moje nejmilejší dcera bude bita a zraňována, zrazována a olupována,
opouštěna a přivedena na popraviště, kde bude ukřižována. Do jejího nitra vstoupí zločinný člověk, který dokoná ohavnost zpustošení, předpovězenou svatými Písmy.
Neztracejte odvahu, přemilí synové!
Ať je vaše důvěra silná.
Na začátku tohoto nového roku otevřete srdce naději, protože od nynějška uvidíte naplňování událostí, které vám byly oznámeny. Pochopíte, že poslední roky tohoto vašeho století jsou částí božského a tajemného plánu, který se připravuje k odhalení.
– Otevřete srdce naději, protože nastala chvíle, kdy se vaše nebeská Maminka zjeví v celé své moci. Jsem jitřenka, která předchází velkému dni Páně. Jsem hlas, který sílí v těchto dobách, aby rozhlásil ve všech částech světa mou prorockou zprávu:
Připravte se všichni na přijetí mého Syna Ježíše, který se teď vrací mezi vás na oblacích nebeských, v záři své božské slávy.“
Sant᾽Omero (Teramo), 2. února 1994
Uvedení Páně do chrámu

Dar mé důvěry
„Milovaní synové, nechte se zanést v mé mateřské náruči do chrámu Páně,
abych vás obětovala k dokonalé slávě Nejsvětější Trojice.
Proto vás shromáždím ze všech koutů světa; proto vás žádám, abyste se zasvětili
mému Neposkvrněnému Srdci; proto vás každý den vedu na cestě mnou vytyčené
a formuji vás po léta darem svého mateřského slova.
Ve vás má být Otec oslavován dokonalým plněním jeho božské vůle; ve vás
chce být Syn oživen tak, že se stanete nástrojem jeho božského milosrdenství;
ve vás působí Duch Svatý silou své lásky, aby vás uschopnil proměňovat srdce
a duše.
Tak se stanete v těchto posledních časech světlem tomu, kdo kráčí temnotami; životem tomu, kdo úpí pod jhem hříchu a smrti; láskou tomu, kdo je stravován
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násilím a nenávistí; posilou tomu, kdo je přemáhán utrpením; balzámem na rány
ubohých a nemocných; silou pro slabost maličkých a utlačených.
Tímto způsobem můžete sdělovat všem dar mé důvěry.
– Buďte darem mé důvěry pro církev, která dnes tak trpí a je rozdělena; pošlapaná a utlačená vystupuje na Kalvárii svého bolestného utrpení.
Jako nikdy potřebuje církev v této vaší době poznat veškerou něžnost a milosrdnou dobrotu své nebeské Maminky.
Chci vykonávat svou mateřskou funkci vůči církvi vaším prostřednictvím.
Milujte církev tlukotem mého Neposkvrněného Srdce; utírejte její pot, uzdravujte její rány, zmírňujte její bolest, sdílejte její utrpení, pomáhejte nést její těžký
kříž na Kalvárii její oběti.
Stůjte po boku papežovi a biskupům v modlitbě a synovské lásce. Podpírejte
spolubratry kněze, běžte na pomoc zvláště slabým, křehkým, kteří klesají pod tíhou
velkých nesnází této poslední doby. Buďte něžnou a milosrdnou rukou své nebeské
Maminky, která se sklání a přikládá balzám na rány hříšníků, vzdálených, chudáků, vykolejených, utlačovaných a opuštěných. Vy sami se stanete darem mé důvěry
pro církev dnešních dnů.
– Buďte darem mé důvěry pro toto veškeré ubohé lidstvo.
Pomáhejte mu navrátit se k Bohu cestou modlitby a pokání. Cesta obrácení je ta
jediná, kterou se musí dát, aby dosáhlo záchrany a míru.
Nyní vstupujete do rozhodující doby pro to, co jsem vám po léta připravovala.
Kolik bude smeteno hrozným uragánem, který se teď přežene nad lidstvem!
Toto je čas velké zkoušky; toto je můj čas, děti zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci.
Chci se projevit vaším prostřednictvím a dát všem dar své důvěry, zvláště až nastanou dny velkého zoufalství a všeobecné beznaděje.
Proto vás žádám, abyste se nechali přinést v mé mateřské náruči do chrámu slávy Páně a stali se tak pro všechny světlem naděje, když budete všude šířit dar mé
důvěry v těchto posledních časech.“
Tegucigalpa (Honduras), 11. února 1994
Výročí zjevení v Lurdech

Jsem potěšena
„Dnes slavíte výročí mého zjevení v Lurdech mé malé ubohé dceři Bernadettě.
A ty jsi tu, malé dítě, v tomto národě Střední Ameriky, kde mě tolik mých dětí zvlášť uctívá a miluje. Viděl jsi, s jakým nadšením přijali poselství své nebeské Maminky a jakou synovskou a něžnou lásku mi projevují? V těchto letech,
kdy je mé Srdce hluboce zraňováno hříchy a nevěrou, pýchou a vyprahlostí, tvrdošíjným odmítáním mých mateřských zásahů, jsem potěšena svými nejmenšími dětmi.
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Jsem potěšena těmi nejubožejšími, kteří mi odpovídají bohatstvím své lásky, své
pokory, své učenlivosti.
S jakou otevřeností duše i srdce naslouchají mým slovům, přijímají je a prožívají!
Opravdu pro tyto chudé na hmotné statky i chudé duchem je připraveno Boží
království, které k vám brzo přijde v celé své božské nádheře.
Jsem potěšena těmi nejmenšími, kteří žijí opravdu jako děti, které Ježíš formuje
a opatruje v nebeské zahradě své božské lásky.
S jakou něhou je chovám ve své mateřské náruči, abych je potěšila!
Pouze jim odhaluji tajemství svého Neposkvrněného Srdce, světlo svého plánu,
plán boje a okamžik svého vítězství.
Jsem potěšena novými srdci, formovanými v zářivém hájemství mého Neposkvrněného Srdce.
Proti šířící se nenávisti, proti konzumnímu sobectví, proti chladné vyprahlosti, proti tvrdosti, která ochromuje tolik srdcí, chladných a bezcitných, zatvrzelých
a uzavřených pro potřeby chudých a ubohých, formuji nová srdce, která dovedou
rozšiřovat všude tep mé mateřské a milosrdné lásky.
Tato srdce umějí milovat Boha láskou, která jediná jej oslavuje, a vaši nebeskou
Maminku láskou, která jediná ji potěší.
Jsem potěšena tímto malým honduraským národem velkého srdce a naplněným
láskou ke mně.
Dnes jsi byl v prezidentském paláci, abys vykonal s prezidentem republiky její zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Beru pod svou zvláštní ochranu tento národ, protože učinil to, oč jsem vás prosila ve Fatimě, a byla jsem jím potěšena
zvláštním způsobem.“
Ilobasco (El Salvador), 13. února 1994
Chudáky zahrnu dobrými věcmi
„Viděl jsi také zde můj největší triumf a žasneš, mé malé dítě, protože vidíš, jak
jsem ve všech částech světa přijímána s láskou, radostí a velkým nadšením všemi
malými, prostými, chudými.
Svým osobním a zvláštním způsobem formuji všude své vojsko ke svedení konečné bitvy k dosažení svého největšího vítězství.
S jakou radostí vidím své malé děti přibíhat ze všech stran do nebeské zahrady
mého Neposkvrněného Srdce!
Hodina už přišla.
Ještě jednou, ústy dětí a kojenců, Pán zvítězí nad hřmotným hlukem svých protivníků a zničí moc všech svých nepřátel.
Tak jak to dělá Pán, i já, vaše nebeská Maminka, zahrnuji chudé dobrými věcmi.
Zahrnuji chudé vzácným dobrem milosti Boží a plné účasti na životě s ním.
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Jim poskytuji dar pokorné mysli, prostého srdce, aby s láskou přijímali Boží Slovo. Dnes může být Ježíšovo evangelium přijato a prožíváno ne velkými a pyšnými,
nýbrž pouze malými a chudými.
V dnešní době velkého odpadu chudí v duchu dostávají od nebeské Maminky
neocenitelné dobro vytrvalosti v pravé víře a učenlivého následování celé pravdy
evangelia.
Chudé zahrnu dobrem lásky a dobroty.
Jaká zloba panuje dnes mezi bohatými! Kolik sobectví se šíří mezi těmi, kdo hledají pouze blahobyt a chtějí stavět společnost na maximálním vlastnictví hmotných statků.
Chudí mají ode mne velký dar distancovat se od nich, žít s důvěrou v dobrotu
Boží Prozřetelnosti, umět dát druhým část z toho mála, co mají, přijímat všechny
s dobrotou Božích služebníků.
Chudé zahrnu dobrem zvláštní obliby ze strany Pána.
Pán pohlíží na chudé se stejným zalíbením, kterým zahrnul mne, svou malou
a chudou služebnici.
Chudým se sděluje Duch Svatý s nevyčerpatelnou hojností. Totiž pouze od chudých může Nejsvětější Trojice přijmout chválu a dokonalou oslavu.
V tomto národě, kde se mému Protivníkovi podařilo svést mnoho mých synů nebezpečným bludem teologie osvobození, formuji šik ze všech svých chudých
a malých dětí.
Proto zde působím zvlášť mocně, abych dosáhla vítězství v srdcích a v duších.
Proto jsem zde zvlášť milována a oslavována.
Proto rozprostírám nad tímto národem veškerou svou mateřskou pomoc
a ochranu.
Bogota (Kolumbie), 22. února 1994
Svátek Katedry sv. Petra,
duchovní cvičení ve formě večeřadla
s kněžími MKH Latinské Ameriky

Na skále apoštolské víry
„Milovaní synové, kněží zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, jsem velmi
spokojena, když vás vidím zde pohromadě, ve stálém večeřadle modlitby a bratrství.
Jsem přítomna uprostřed vás.
Dodám síly vaší modlitbě; prohloubím vaši jednotu; pomohu vám v růstu vzájemné lásky, až se stanete jedním srdcem a jednou duší.
Postarám se vám o dar Ducha Svatého, jenž na vás sestoupí a posílí vás ve vaší
kněžské službě a učiní z vás apoštoly druhé evangelizace.
Na skále apoštolské víry ať je založeno vaše kázání, abyste se stali odvážnými
svědky víry v dnešní době velkého odpadu.
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Nevzrušujte se, když vidíte, jak se dnes bludy veřejně učí, rozšiřují a následují.
Nikdy neztrácejte odvahu.
Buďte věrnými služebníky Kristova evangelia a hlásejte všechny pravdy katolické víry, a tak budete rozžatým světlem na svícnu, ohnivými pochodněmi umístěnými na horách pro osvětlení této doby velkého temna.
Na skále apoštolské víry ať je založeno vaše svědectví jednoty a církevních společenství.
Petr měl od Ježíše za úkol být základem církve a utvrzoval celou církev v pravdě
evangelia. Papež následuje Petra v tomto jeho úřadě: být základem jednoty církve
a neomylným strážcem její pravdy. Buďte dnes svědky lásky a jednoty s papežem.
Veďte svěřené stádo k této jednotě, aby brzy vznikl jeden ovčín s jediným pastýřem.
Milujte, podporujte své biskupy a pomáhejte jim v jejich obtížné a namáhavé
službě.
Na skále apoštolské víry ať vzkvétá vaše kněžská svatost.
Buďte věrnými přisluhovateli svátostí, jež vám byly svěřeny. Nade vše buďte vytrvalí ve vzácné službě, dnes tak zanedbávané, ve svátosti smíření.
Učiňte z eucharistického Krista střed své modlitby, slunce svého života, lásku celé své kněžské existence. Obnovte znovu veřejné hodiny eucharistické adorace, aby
Ježíš mohl vnést do srdcí a duší království svatosti a života.
Staňte se příjemným balzámem, jenž se přikládá na otevřené a krvavé rány vaší svaté Matky církve.
Vaším prostřednictvím pocítí mou mateřskou posilu a pomoc na bolestné cestě
této doby, aby mohla podávat dokonalé svědectví Ježíšovi.
Mé světlo zazáří stále silněji v celém velkém kontinentě Latinské Ameriky, která
mě velmi miluje a těší se zvláštní ochraně vaší nebeské Maminky.
S vašimi drahými, se všemi, kdo jsou svěřeni vaší péči, žehnám vám ve jménu
Otce, Syna i Ducha Svatého.“
Capoliveri (Livorno), 31. března 1994
Zelený čtvrtek

Nechte se ovládnout jeho láskou
„Milovaní synové, dnes na vás hledím s radostí a mateřským zalíbením.
Je to váš svátek. Jsou to vaše Velikonoce.
Shromážděni okolo biskupů obnovujete sliby dané v den kněžského svěcení.
Jsou to sliby vaší lásky a věrnosti Ježíšovi, který si vás vyvolil a povolal k podílu
na svém nejvyšším a věčném kněžství.
Vaším prostřednictvím se také Ježíš může obětovat každodenně za vaši spásu.
Nechte se ovládnout jeho láskou.
Jak vás Ježíš miluje!
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Z lásky k vám se Otcovo Slovo vtělilo do mého panenského lůna, podřídilo se
místu a času, narodilo se k lidskému životu, rostlo jako květ v zahradě mé mateřské lásky.
Z lásky k vám Ježíš v dětství poznal vyhnanství, v jinošství chudobu a námahu,
nepochopení a odmítání v letech své veřejné činnosti.
Z lásky k vám podstoupil zradu a potupu, soud a odsouzení, ukřižování a smrt
na kříži. Jak vás Ježíš miluje!
Nechte se ovládnout jeho láskou.
Když miloval ty, kteří byli ve světě, miloval je „až do krajnosti“. Především z lásky k vám Ježíš ustanovil novou oběť a nové kněžství.
Tak dnes všude na světě, od východu na západ, může být nebeskému Otci přinášena oběť čistá a dokonalá, jež usmiřuje jeho božskou spravedlnost, odčiňuje všechen lidský hřích, za spásu a život světa.
A vy, milovaní synové, jste kněží jím vyvolení, abyste obnovovali všude tuto jeho oběť nové a věčné smlouvy.
Nechte se ovládnout jeho láskou.
Nedbejte na svou ubohost, nedejte se odradit svými slabostmi, nepočítejte své
hříchy, nevracejte se ke svým nevěrnostem, ale nechte se ovládnout jeho láskou, aby
božská Láska Ježíšova Srdce nekonečně překonávala každý lidský nevděk.
Kolik je v těchto posledních dobách kněží, kteří oplakávají své pády, podléhají
moci zla, dnes rozpoutaného, povolují lichotkám světa, který se vrátil k pohanství,
podléhají klamným nástrahám mého i vašeho Protivníka.
Milovaní synové, i když zopakujete Petrův čin zapření, Jidášovu zradu, nebo
útěk apoštolů a opuštění Ježíše, otevřte dnes srdce naději, protože Ježíš vás miluje.
Jeho láska překonává každou vaši lidskou slabost.
V tento váš den budiž vaše radost veliká a pokoj hluboký.
Hlasem Matky, která je stále s vámi a vede vás, těší a povzbuzuje, vyzývám vás,
abyste se nechali ovládnout jeho Láskou, abyste i vy byli kněžími podle jeho božského a milosrdného Srdce.“
Capoliveri (Livorno), 1. dubna 1994
Velký pátek

Zářící kříž
„Přistupte k trůnu milosti, abyste dosáhli milosrdenství v tento den vykoupení.
Pohleďte s láskou a nesmírnou vděčností na Toho, kterého probodli.
Je to věčné Slovo Otcovo, které se stalo člověkem.
Je to Syn Boží, obětovaný pro vaše vykoupení.
Je to pravý Beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Je to Ježíš, můj Syn, narozený a vyrostlý u mne. Starala jsem se o něj, sledovala
ho, pozorovala jsem ho s mateřskou blažeností v průběhu jeho lidského růstu.
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Je to můj Syn, kterého jsem posilovala a povzbuzovala proti všemu oficiálnímu
odmítání, kterého jsem sledovala a poslouchala v poušti tolikeré pochybovačnosti,
utěšovaného hlasem maličkých, chudých, nemocných a hříšných.
Je to můj Syn, kterého dnes potkávám, jak na svých zraněných bedrech nese tvrdé břemeno svého popravčího nástroje.
Prožívejte se mnou nepopsatelný okamžik tohoto setkání.
Svou mateřskou lásku přikládám jako balzám na každou jeho ránu; nesmírná
bolest Synova padá do Matčina srdce, zasaženého jeho utrpením.
Kříž drtí Syna i Matku, spojené teď v této jediné oběti. Zůstaňte se mnou, milovaní synové, pod křížem, spolu se svým bratrem Janem.
Je tolik zapotřebí útěchy!
Pro Ježíše, přibíjeného na kříž, pozdviženého od země a prožívajícího krvavé
hodiny své agonie.
Pro mne, jeho Matku, důvěrně spojenou s jeho vykupitelským utrpením.
Je tolik zapotřebí víry!
Hle, Ježíš jako rozšlápnutý červ; na jeho obětovaném těle leží všechny hříchy
světa; jeho Srdce je sklíčeno lidskou nevděčností a obrovským nedostatkem víry.
„Jiné zachránil a sám sebe zachránit nedokáže. Ať sestoupí z kříže, je-li Synem
Božím, pak mu uvěříme.“
Se mnou, s Janem, s věrnými zbožnými ženami, s kajícím setníkem řekněte
i vy:
„Je to opravdu Boží Syn!“
Je tolik zapotřebí lásky!
Zdá se, že láska je na Golgotě poražena. Je jen nenávist, zášť, zloba a nelidská zuřivost. Temnoty sestupují a zahalují svět. Všechna láska je shromážděna v ukřižovaném Kristu, který se modlí, odpouští, sklání se před vůlí Otce a povolně se mu
poddává.
Láska z něj sestupuje na Matku, povolanou k tomu, aby otevřela své srdce k novému a duchovnímu mateřství, a na Jana, který vás všechny zastupuje a přijímá
tento nejvyšší dar z Božského Srdce Syna.
Je tolik zapotřebí naděje!
Teď snímají bezduché Ježíšovo tělo z kříže do mé mateřské náruče. Pokrývám je
polibky a slzami a s pomocí věrných žen je zavinuji do čisťounkého plátna a ukládáme je do jeho nového hrobu.
A velký kámen jej uzavírá.
Ale otvírá se brána naděje. Naděje, že Ježíš nemůže zůstat ve smrti, protože je
Boží Syn; že vstane, protože to mnohokrát předpověděl; že se znovu setká s učedníky v utěšené a úrodné galilejské zemi.
V bolesti tohoto Velkého pátku vás vaše nebeská Maminka žádá, abyste otevřeli srdce naději.
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Zkrvavený kříž, o němž dnes v pláči rozjímáte, bude příčinou vaší největší radosti, protože se promění ve velký zářící kříž.
Zářící kříž, který se rozestře od východu k západu a objeví se na nebi, bude znamením Ježíšova návratu ve slávě.
Zářící kříž se z popravčího nástroje změní v trůn jeho triumfu, protože Ježíš na
něj zasedne, aby zbudoval ve světě své slavné království.
Zářící kříž, který se objeví na nebi na konci očišťování a velkého soužení, bude
branou, která otvírá dlouhý a temný hrob, v němž leží lidstvo, a přivede je do nového království života, jejž Ježíš přinese svým slavným návratem.“
Capolivori (Livorno), 2. dubna 1994
Bílá sobota

Sobota, jež právě končí
„Prožijte se mnou tento den, milovaní synové, a otevřete srdce naději.
Můj Syn Ježíš dnes odpočívá ve svém novém hrobě.
Je to jediný den, kdy jsem zůstala bez svého Syna.
Je to první den mého nového a univerzálního mateřství.
Je to den, jenž předchází největšímu svátku: Velikonocům!
V něm se připomíná východ vyvoleného národa z dlouhého otroctví, stráveného v Egyptě. Je to přejití anděla Páně, který usmrcuje egyptské prvorozence a ušetří
domy Židů, označené beránčí krví.
Pravý Beránek Boží byl teď obětován na kříži.
Jeho krev sestoupila na domy všech a vykoupila veškeré lidstvo.
Beránek pro vás obětovaný leží teď ve svém novém hrobě.
Matka bdí v bolesti a pláči, ve víře a modlitbě, v lásce a naději.
Tento den byl církví zasvěcen zvláštní úctě vaší nebeské Maminky, protože
v něm se hrob proměnil v kolébku, do níž se vkládá vykoupené lidstvo, nyní zrozené k novému božskému životu.
Mé Neposkvrněné Srdce se otvírá, aby přijalo každé mé nové stvoření.
Slzy se otvírají do úsměvu, bolest do radosti, naděje do největší jistoty.
Za několik hodin můj Syn Ježíš vyjde slavně z hrobu jako vítěz nad hříchem a smrtí.
Je to sobota, která připravuje zářivý den Vzkříšení.
Je to bolest, která vede k radosti.
Je to smrt, která se otvírá k životu.
Je to sobota, která právě končí.
Ve svém hrobě dosud leží lidstvo, zkažené hříchem, zotročené satanem, zraněné
zlem, utlačené jhem hrozného otroctví.
Blíží se hodina, kdy Ježíš, který vstal z mrtvých a vystoupil po pravici Otcově,
vrátí se k vám v nebeských oblacích, v jasu své božské slávy, a tak dokonale dovrší dílo svého vykoupení.
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Capoliveri (Livorno), 3. dubna 1994
Neděle velikonoční

Je to velikonoční radost
„Sdílejte dnes radost se svou nebeskou Maminkou, která prožívá blaženou hodinu zmrtvýchvstání Syna Ježíše.
Veškerá má bolest se tiší a každá rána se zaceluje ve chvíli, kdy se Ježíš ke mně
přibližuje v jasu svého oslaveného těla, bere mě do náruče, tiskne mě ke svému
probodenému Srdci. Z něho vychází pramen oslňujícího světla a celou mě zahaluje
a ponořuje do moře nesmírné blaženosti.
Jak je krásný můj Syn v jasu svého oslaveného božského těla!
Už je vymazána vzpomínka na jeho potupené a zbité tělo, zbičované a zraněné, probodané trny a hřeby, ukřižované a zabité, sňaté z kříže a pochované
v hrobě.
Teď je jeho tělo plné energie a síly, září božskou krásou, uvolňuje zář a moc, vysílá paprsky nadpřirozeného světla, tvoří novou harmonii života a míru, otvírá se
jako něžné pohlazení k zacelení každé rány mé mateřské bolesti. Syn s Matkou jsou
znovu spojeni v jediné radosti.
Je to velikonoční radost.
Je to radost, která zachvacuje celé lidstvo, zotavené podle Otcova plánu.
Je to velikonoční radost, která sestupuje na všechno stvoření, obnovené a vykoupené jeho krutou obětí.
Je to velikonoční radost, která sahá až do hlubin, aby vysvobodila z temnoty smrti duše všech čekajících spravedlivých.
Je to velikonoční radost, pronikající do všech lidí, kteří se navrátili jako děti do
náruče nebeského Otce.
Je to velikonoční radost, zpříjemňující bolestnou cestu církve, dnes povolané prožívat hodiny Getseman a Kalvárie.
Je to velikonoční radost, která proniká do srdcí všech mých synů, posílených
a povzbuzených prožívat bolestnou dobu očišťování a velkého trápení.
Je to velikonoční radost, která osvětluje vaši naději a dává jistou odpověď všem
na velké očekávání.
Je to velikonoční radost, která vstupuje do vaší doby a připravuje ji na největší
událost všech dob.
Protože velikonoční Zmrtvýchvstání bude mít své úplné zakončení, jen když se
Ježíš vrátí ve slávě zbudovat mezi vámi své království, když všichni budou plnit Otcovu vůli a dokonale oslaví Nejsvětější Boží Trojici.“
Řím, 1. května 1994
Hodina Kalvárie
Zahajujete se mnou tento měsíc, církví zasvěcený mé zvláštní úctě.
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Jako malé děti obětujte každý den květy lásky a modlitby své nebeské Mamince.
Prosím vás, abyste stále rozšiřovali večeřadlo, jak jsem vás o to prosila už mnohokrát.
Modlitba růžence má obrovskou moc proti zlu a proti četným svodům mého
Protivníka.
Na šířící se satanovo panství; na otroctví hříchu, které si podmaňuje mnoho
mých dětí; na zlo, které klade do srdcí svůj jed; na úklady zlého ducha, lstivé a nebezpečné; na mocnou sílu zednářství, které se s úspěchem všude vtírá; na šířící se
satanský kult, odpovídejte modlitbou posvátného růžence. Je to moje modlitba; je to
i vaše modlitba.
Obnovujte každý den své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Tímto aktem mi dáváte možnost vstoupit jako Maminka do vašeho života
a usměrnit jej k dokonalému uskutečnění plánu, který má Pán s každým z vás.
Stanete se tak mým zpřítomněním ve světě a v této poslední době rozšíříte všude světlo mé svatosti, mé čistoty, mé pokory, mé poslušnosti, mé učenlivosti, mé
mateřské a milosrdné lásky.
Nade vše vás prosím, abyste mi obětovali vonný a drahocenný květ svého utrpení.
Na oltáři mého Neposkvrněného Srdce chci obětovat všechny své syny neustálým aktem oběti a odčinění. Pouze utrpením svých nejmenších dětí mohu uspíšit
čas triumfu svého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Právě v tomto měsíci jsem požádala o ještě větší oběť utrpení i svého papeže Jana Pavla II.
Hodina Kalvárie už nastala.
Hodina Kalvárie nastala pro církev, vyzvanou nabídnout se jako oběť a být
obětována na kříži svého krvavého mučednictví.
Hodina Kalvárie nastala pro toto ubohé lidstvo, které už začíná prožívat bolestné hodiny svého trestu.
Hodina Kalvárie nastala pro vás, moji milovaní, protože jste nyní vstoupili do závěrečné doby velkého utrpení.
Jako Maminka vás každodenně provázím k dovršení vaší kněžské oběti.
Proto vás vyzývám, abyste zvlášť intenzivně prožívali tento měsíc, mně zasvěcený, obětovali mi vonné květy své modlitby a utrpení.
Otevřete svá srdce naději.
Jako rozvíjení květů v tomto měsíci vám říká, že nastalo jaro, tak rozkvět tohoto
mého velkého díla lásky všude vám říká, že už nastal můj mateřský triumf.“
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Svatyně v Cavaraggiu (Bergamo), 13. května 1994
Výročí prvního zjevení ve Fatimě

Apokalyptické poselství
Také letos si připomínáme výročí mého prvního zjevení v Cova da Iria ve Fatimě celodenním večeřadlem v této ctěné svatyni.
Mé Neposkvrněné Srdce se otvírá a sesílá na vás paprsky mé mateřské a milosrdné lásky.
Tato doba je postupným uskutečňováním poselství, které jsem vám dala ve Fatimě a proti němuž se můj Protivník rozběsnil, ale které se teď projeví v celé své mimořádné závažnosti pro církev i pro celé lidstvo.
Je to apokalyptické poselství.
Týká se konce časů.
Oznamuje a připravuje návrat mého Syna Ježíše ve slávě.
Na toto zpohanštělé lidstvo, obalené ledem popírání Boha a vzpoury proti jeho
zákonu lásky, zkažené hříchem a zlobou, jemuž vládne satan jako jistý vítěz, sešlu
paprsky lásky a světla svého Neposkvrněného Srdce.
Ty vám osvítí cestu, jíž máte projít k návratu k Bohu, obrácením, modlitbou
a pokáním.
Takto se mé Neposkvrněné Srdce stane dnes bezpečným prostředkem spásy pro
celé lidstvo.
Jen v mém Neposkvrněném Srdci najdete útočiště ve chvíli trestu, posilu v hodině utrpení, úlevu uprostřed nevýslovných bolestí, světlo ve dnech nejhustší temnoty; osvěžení v plamenech stravujícího ohně, důvěru a naději ve všeobecném zoufalství.
Na tuto církev, zatemnělou a zraněnou, zbitou a zrazenou, sešlu paprsky lásky
a světla svého Neposkvrněného Srdce.
Když do ní vnikne ničemný člověk a dovede k vyvrcholení ohavnost zpustošení a nakonec zakončí hroznou svatokrádeží, všude se rozšíří obrovský odpad, tehdy
mé Neposkvrněné Srdce posbírá malý zbytek věrných a ten v oběti, modlitbě a naději počká na návrat mého Syna Ježíše ve slávě.
Proto vás dnes zvu k pozorování velkého světla, jež se z Fatimy rozšířilo na průběh tohoto století a zesílilo zvláště v současné době.
Mé poselství je apokalyptické poselství
poselství, protože jste ve středu toho, co vám bylo
naposledy oznámeno v poslední velmi závažné knize Písma svatého.
Svěřuji andělům světla svého Neposkvrněného Srdce jako úkol přivést vás k porozumění těchto událostí, teď, když vám otvírám zapečetěnou knihu.“
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Berlín (Německo), 22. května 1994
Svatodušní svátky

Přijď, Duchu Svatý
Dnes jste shromážděni zde, v trvalém večeřadle modlitby, se svou nebeskou Maminkou při liturgické slavnosti svatodušních svátků.
A opakujete s intenzivní láskou modlitbu, kterou jsem vás sama naučila:
Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milované Nevěsty.
Přijď, Duchu Svatý.
Je nutné nové a všeobecné vylití Ducha Svatého, abychom dospěli k novým, tolik očekávaným časům.
Je třeba, aby brzy přišly nové Letnice.
Přijít mohou pouze v duchovním večeřadle mého Neposkvrněného Srdce. Proto obnovuji pozvání celé církvi do večeřadla, které vám nebeská Maminka připravila pro poslední dobu.
Můžete tam vstoupit úkonem zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Chci,
aby toto zasvěcení, požadované se starostlivou naléhavostí, vykonali biskupové,
kněží, řeholníci i věřící. Všichni ať tak učiní, aby byla zkrácena doba velké zkoušky, která už nastala.
Duch Svatý vás dovede k pochopení veškeré Pravdy.
Duch Svatý vám dá pochopit dobu, kterou právě prožíváte.
Duch Svatý bude světlem na vaší cestě a učiní z vás nebojácné svědky evangelia
v hrozné hodině velkého odpadlictví.
Duch Svatý vám dá pochopit, co vám vyjevím z toho, co je dosud skryto v zapečetěné knize.
Duch Svatý vydá dokonalé svědectví Synu tím, že připraví srdce a duše k přijetí
Ježíše, až se k vám vrátí ve slávě.
Přijď, Duchu Svatý.
Přijď na mocnou přímluvu mého Neposkvrněného Srdce.
Moje hodina je hodinou Ducha Svatého.
Triumf mého Neposkvrněného Srdce bude současný s velkým zázrakem druhých Letnic.
Sestoupí nový oheň z nebe a očistí veškeré zpohanštělé lidstvo.
Bude to jako soud v malém a každý uvidí sám sebe ve světle samé Pravdy Boží.
Hříšníci se vrátí k milosti a svatosti; zbloudilí na cestu dobra; vzdálení do Otcova domu; nemocní k úplnému uzdravení; pyšní, nečistí, zlí spolupracovníci satanovi budou navždy poraženi a odsouzeni.
Tehdy mé mateřské Srdce dosáhne svého triumfu nad celým lidstvem, které se
vrátí k novým zásnubám lásky a života se svým nebeským Otcem.
Přijď, Duchu Svatý.

641

Přijď po hlase své milované Nevěsty, která tě volá.
Jsem božskou Nevěstou Ducha Svatého.
Jak jsem se podle zvláštního Otcova plánu stala opravdovou Matkou Syna, tak
jsem se stala opravdovou Nevěstou Ducha Svatého.
Duch Svatý se daroval mé duši vnitřním a opravdovým svatebním spojením
a z toho se narodil božský plod panenského početí Slova v mém přečistém lůně.
Duch nemůže odolat hlasu Nevěsty, která jej volá.
Proto se všichni spojte se mnou, moji synáčkové, a proste dnes o dar Ducha Svatého. Vaše úpěnlivá prosba ať se stane modlitbou této poslední doby.
Zvykněte si na tuto modlitbu, opakujte ji často, protože vás ji naučila a vroucně
ji od vás žádá vaše nebeská Maminka: „Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své milované Nevěsty.“
A otevřete srdce naději, protože už je před vámi největší zázrak druhých Letnic.
San Leonardo (Sardinie), 11. června 1994
Svátek Neposkvrněného Srdce P. Marie,
duchovní cvičení ve formě večeřadla s mladými z MKH ze Sardinie

Vaše útočiště
„Dnes jsi tady, můj synáčku, v trvalém večeřadle modlitby a bratrství, s mnoha
mladými mého Hnutí, k oslavě Neposkvrněného Srdce své nebeské Maminky.
Podívej, jak mě všichni tito mladí milují!
Jejich láska, jejich nadšení, jejich modlitba, jejich zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci zacelují hluboké rány mého velkého bolu.
Otvírám zlatou bránu svého mateřského Srdce, abych umožnila vstoupit všem
mým dětem, vystaveným mnoha nebezpečím, zraněným mnoha bolestmi, vysíleným mnoha bitvami, zraněným mnoha porážkami.
V těchto těžkých a bolestných letech především pro své mladé otvírám útočiště
v mém Neposkvrněném Srdci.
Mé mateřské Srdce se vám stane bezpečným útočištěm.
Je to vaše útočiště, kam se můžete uchýlit před vážnými a hrozivými nebezpečími, která vás obklopují.
Pohanská společnost, v níž žijete, která zradila svého Boha a postavila si idoly
rozkoše a peněz, pýchy a sobectví, zábavy a nečistoty, znamená pro vás velké nebezpečí, že zradíte svůj křest a porušíte závazky, jež jste přijali před Bohem a před
církví.
V mém Neposkvrněném Srdci budete zformováni k dokonalé oslavě Pána, ve
shodě s životním závazkem, jejž jste mu nabídli, ve splnění Boží vůle a v zachovávání jeho zákona.
Je to vaše útočiště, v němž jste chráněni před zlým vlivem tohoto materialistického světa, zcela zaměřeného na stupňovanou honbu za rozkoší.
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V mém Neposkvrněném Srdci budete formováni k odříkání a umrtvování,
k modlitbě a pokání, k chudobě a dokonalé lásce.
Tak zakusíte radost z toho, že kráčíte cestou, kterou vám Ježíš vytyčil v duchu
svobody, a že odpovídáte na velký dar, který vám udělil.
Je to vaše útočiště, které vás chrání před nákazou hříchem a nečistotou.
Jak je nasáklé nemravností a zlem prostředí, v němž žijete!
Spáchá se hřích a je ospravedlňován; neposlušnost Božího zákona je vyvyšována
a propagována; ďábelská moc satanova se stále více šíří na jednotlivce i na národy.
Jak vás uchránit tohoto moře bídy, zkázy a bezbožnosti?
Mé Neposkvrněné Srdce je vaším útočištěm.
Je vám dáno právě pro tuto vaši dobu. Vstupte do něj, moji milovaní synové,
a tak poběžíte po cestě, která vás dovede k Bohu spásy a pokoje.
Mé Neposkvrněné Srdce je vaším útočištěm. V něm vás shromažďuji jako v novém
duchovním večeřadle, abych pro vás získala dar Ducha Svatého, jenž vás promění
v apoštoly druhé evangelizace.
Buďte apoštoly tohoto mého díla v celé Sardinii. Vyjděte z tohoto večeřadla,
choďte všude a hledejte mé děti, zbloudilé na cestách hříchu a zla, nevěry a rozkoše, nečistoty a drog.
Všechny je zaneste do tohoto útočiště, které jsem vám připravila. Jsem s vámi
a osvětluji cestu, po které máte jít.
Dnes se na vás dívám s mateřskou něhou a všem vám se všemi vašimi drahými
žehnám, povzbuzuji vás, abyste kráčeli cestou svatosti a lásky, čistoty a radosti.
Valdragone (Republika San Marino), 30. června 1994
Duchovní cvičení ve formě večeřadla s 25 biskupy a 250 kněžími MKH
Evropy, Ameriky, Asie a Oceánie
Moje Neposkvrněné Srdce bude triumfovat
„Ještě nikdy jste nepřišli ze všech končin světa v tak velikém počtu – biskupové a kněží mého Hnutí – a jste na této hoře po celý týden stálého večeřadla modlitby a bratrské lásky.
Já jsem vás zavolala sem nahoru. V těchto dnech jsem ustavičně u každého z vás;
sjednocuji se s vaší modlitbou, prohlubuji vazby vaší bratrské lásky; získávám pro
vás dar Ducha Svatého, který působí do hloubky ve vašem životě a přináší vám přeměnu srdce.
Jakou útěchu přinášíte své nebeské Mamince!
Ve vás bude mé Srdce oslaveno, protože vaším prostřednictvím mohu uskutečňovat triumf svého Neposkvrněného Srdce ve světě, jak jsem vám to ohlásila ve Fatimě.
Moje Neposkvrněné Srdce bude triumfovat v tomto nemocném materialistickém lidstvu. Ono se zaměřilo na zoufalé vyhledávání rozkoší a blahobytu, vytvoři-
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lo novou civilizaci bez Boha a vrátilo se k pohanství téměř po dvou tisíciletích od
prvního zvěstování evangelia.
Jděte a hlásejte nutnost pokání a obrácení, návratu k Pánu cestou modlitby a kajícnosti, odřeknutí se satana a jeho svodů, zla a nadvlády vášní.
Ať se lidstvo vrátí jako marnotratný syn do náruče nebeského Otce, který s láskou čeká, aby se tak mezi Bohem a lidstvem ustálilo nové, hluboké a všeobecné
usmíření.
Vy buďte apoštoly této druhé evangelizace, kterou tak důrazně žádá můj papež;
tak prostřednictvím vaším bude moje Neposkvrněné Srdce triumfovat.
Moje Neposkvrněné Srdce bude triumfovat v této mé církví trpící a rozdělené,
rozervané duchy zla a ovládané ve stále větší míře temnými silami zednářství.
Proto se v ní rozmáhají bludy, často se jim vyučuje, rozšiřují se a přijímají
v ovzduší velké apatie a lhostejnosti. Šíří se nedostatek víry. Hřeší se a hříchy jsou
ospravedlňovány. Služebníci Svatyně chřadnou vlažností a lhostejností a promrhávají poklady, které Pán vložil do jejich rukou.
Jak trpí tato moje přemilá dcera!
Jak málo je těch, kteří naslouchají hlasu vaší nebeské Matky a kteří za ním jdou;
a narážejí na těžkosti, nepochopení a pronásledování často od svých vlastních spolubratří.
Vy buďte nástroji vnitřní obnovy celé církve, vy, kteří jste voláni, abyste byli novým srdcem nové církve, očištěné, osvícené a posvěcené.
Proto vás zvu, abyste byli dnes odvážnými apoštoly víry a jednoty, svatosti a lásky.
Skloňte se se mnou a ulehčujte velkou bolest církve, podávejte balzám a útěchu
na tolik jejích ran, otevřených, krvácejících.
Staňte se tedy dnes pro ni výrazem mé mateřské něžnosti: vaším prostřednictvím bude mé Neposkvrněné Srdce triumfovat.
Moje Neposkvrněné Srdce bude triumfovat uprostřed mých ubohých dětí, které
nesou kříž nevýslovných útrap těchto posledních časů očisty a velkého trápení.
Kolik se jich vzdálilo!
Kolik je obětí mého Odpůrce, který dnes ve světě vyvrcholil svou ďábelskou
moc!
Vezměte za ruku děti, které zbloudily v překotných zkušenostech zla; podpořte
podvedenou mládež, svedenou falešnými hodnotami, které jí byly předloženy. Leží
pod tíhou hříchů, nečistoty a drog. Pomáhejte křesťanským rodinám žít jako malá společenství milosti a modlitby, jednoty a lásky a vysvoboďte je z velkého nebezpečí rozdělení a rozvodu, z nebezpečí uchylování se k prostředkům, které zabraňují
životu, z nebezpečí potratů, které se množí po celém světě.
Jděte po všech cestách světa a hledejte zatoulané ovečky. Obracejte hříšníky, podepřete nejisté, doprovoďte zpět zbloudilé, uzdravujte nemocné, posilujte umírající;
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všem dávejte milost a lásku, záchranu a život, který vám zasloužil svým utrpením
a smrtí na kříži můj Syn Ježíš.
Staňte se tedy nástroji záchrany pro všechny v těchto posledních časech, ve kterých se má naplnit všechno, co jsem vám předpověděla.
Tak vaším prostřednictvím nakonec moje Neposkvrněné Srdce bude triumfovat.
Vyjděte z tohoto večeřadla v pokoji a radosti.
Všem vám dávám milost přeměny srdce a přetvoření života.
Žádný nevyjde z tohoto večeřadla tak, jak tam vešel.
Já jsem Matka milosti a čistoty, lásky a naděje, radosti a míru.
Jděte domů v pokoji a staňte se všude ve světě nástroji mého pokoje.
Já jsem s vámi a dám vám mimořádně pocítit svou mateřskou přítomnost.
S vašimi drahými, s osobami, které jsou vám svěřeny, všem vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Rubbio (Vicenza), 15. srpna 1994
Nanebevzetí P. Marie

Svátek radosti
Milovaní synové, rozjímejte o mně dnes ve světle mého oslaveného těla, vzatého do nebeské slávy.
Nejsvětější Boží Trojice odráží ve mně jas své moci a své největší slávy.
Radostí plesají všichni nebeští duchové, oslavují jásavými hymny a koří se v hluboké úctě té, která byla ustanovena jejich Královnou.
Větší blaženost zakoušejí zástupy svatých, když mě vidí vedle mého Syna s mým
oslaveným tělem, obklopeným jasem a krásou, u vědomí, že jednou i jejich tělo, teď
rozpadlé, dojde ve slávě svého zářivého údělu, teď vyhrazeného pouze vaší nebeské Mamince.
Zvláštní posila sestupuje na všechny duše trpící v očistci v modlitbě a utrpení,
protože v představě mého oslaveného těla probíhá silněji jejich očista a horoucněji
plane touha připojit se ke mně v rajské slávě.
Útěchou a jistou nadějí je pro celou církev, dosud putující pouští tohoto světa,
obtíženou útrapami a ranami. Dnes o mně rozjímá, prosí mě a vroucně vzývá, aby
jí má mateřská přítomnost pomáhala kráčet s důvěrou do nebeské vlasti.
Avšak velkou radost působí zejména vám, milovaní synové, kteří prožíváte přítomnou dobu očisty a velkých útrap.
Svět se stal pouští lásky a života; všude se šíří nečistota všemi sdělovacími prostředky a svým zhoubným vlivem přináší zkázu a úpadek mravů; vaše tělo, chrám
Ducha Svatého, je napadáno a hanobeno; hřích vás přivádí do nového a většího otroctví.
Vaše nebeská Maminka vás bere za ruku a vede po jasných, krásných a čistých
a svatých cestách, které vás dovedou do ráje.
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Dnes je svátek mého Nanebevzetí s tělem i s duší. Je to svátek světla a milosti,
krásy a čistoty, lásky a života.
Dnes je svátek radosti.
Radují se andělé a svatí v nebi.
Radují se všechny duše, které se očišťují v očistci.
Raduje se církev na zemi při pohledu na mne jako znamení útěchy a jisté naděje.
Radují se moje ubohé hříšné děti, nemocné, zraněné, zbloudilé a zoufalé.
Dnes je svátek vaší radosti.
Radujte se především vy, moji synové, kteří jste vystaveni ohromným útrapám
dnešní doby, a otevřete srdce naději. Žena oděná sluncem teď dosáhne svého největšího vítězství s triumfem svého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Milán, 28. srpna 1994
Předvečer cesty do Severní a Střední Ameriky

Bdělé stráže
„Nech se nést v mé mateřské náruči, mé malé dítě, a uvidíš všude divy milosti
a milosrdenství mého Neposkvrněného Srdce.
Nedbej dlouhé a namáhavé cesty, kterou si připravuješ ke konání večeřadel
s kněžími a věřícími mého Hnutí v celé Kanadě, ve Spojených státech, v Mexiku
a Dominikánské republice.
Svěř andělům světla mého Srdce všechno, co se týká tohoto tvého cestovního
plánu. Oni tě ponesou na svých křídlech a budou tě střežit, aby tvá noha neklopýtla o nějakou překážku.
Ach, jak jsou ušlechtilé snahy v dnešní době těch, kdo zvěstují pokoj, kdo šíří
dobrou zprávu o spáse a triumfu Božího milosrdenství!
Buďte vy těmi zvěstovateli pokoje.
Buďte vy bdělými strážci na horách důvěry a naděje.
Buďte bdělými strážci v temné době nevěry a odpadlictví.
Tak budete okolo sebe šířit živoucí světlo evangelia, všem dodáte síly Božího slova a ukážete cestu, kterou se jde a zůstane vždycky v Pravdě.
Celý svět čeká se žhavou nadějí na vaši zvěst.
Jste apoštoly této druhé evangelizace.
Kažte všem národům, že Ježíš Kristus je jediný Pán, váš Spasitel a Vykupitel, který se k vám chystá vrátit v jasu své slávy.
Buďte bdělými strážci v hodině největšího triumfu satana a všech zlých duchů.
Lidstvo je v jeho područí; svět se nachází v rukou Zhoubce. Proto se duše staly
otrokyněmi hříchu a nesou tíhu odluky od Boha, jediného pramene vašeho štěstí.
Šíří se zoufalství, násilí a nenávist vládnou mezi jedinci i národy a jste stále více
drceni krvavým lisem revolucí a válek, rozdělení a bratrovražedných bojů.
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Dospěli jste k vrcholu útrap a prožíváte roky velkého trestu, který vám byl již tolika způsoby ohlášen.
Buďte bdělými strážci, kteří razí cestu návratu k Bohu pokoje a života, lásky a radosti.
Proto je třeba, abyste se osvobodili z pout hříchu, abyste žili neustále v milosti a ve společenství s Bohem, odporujíce světu, v němž žijete. Budete tak stále věrni svým křestním slibům.
Vaším přičiněním se může do světa vrátit světlo dobroty a lásky, bratrství a pokoje, důvěry a radosti.
Buďte bdělými strážci, kteří od nynějška ohlašují nadcházející veliký den Páně.
Podávejte všem tuto zprávu, abyste otevřeli srdce naději, aby se tak ve vaší době
naplnil druhý advent a všichni se připravili k přijetí nebeské rosy Božího milosrdenství. Je připravena vylít se na celý svět.
Tak i v nevýslovných útrapách této doby, ve které žijete, mohou se vaše srdce
a duše otevřít radosti této zprávy a očekávání oné zázračné události, o niž úpěnlivě
prosíte nevýslovnými vzdechy: Vrať se, Pane Ježíši!“
Ottawa (Kanada), 8. září 1994
Narození P. Marie

S nejmenšími
„Jsi tu, můj malý synu, v tomto velkém národě, abys oslavil dnes pozemské narození své nebeské Maminky.
Viděl jsi nebývalou účast kněží a zvláště věřících ve večeřadlech, jež pořádáš
ve všech částech Kanady. Má hodina přišla a zástup dětí, zasvěcených mému Neposkvrněnému Srdci, je již v pohotovosti.
S nejmenšími dosáhnu triumfu svého Neposkvrněného Srdce a Ježíš upevní
svou slavnou vládu ve světě.
S nejmenšími si mohu vytvořit věrnou církev, která už čeká na své zrození v mateřské zahradě mého Neposkvrněného Srdce.
S nejmenšími povedu svou bitvu s mocným zástupem pyšných a velkých, kteří
vmetli do tváře Pánovi svou výzvu k souboji. Pán tak ještě jednou dokáže svou moc
a zničí síly všech svých protivníků ústy nemluvňat a kojenců.
S nejmenšími dosáhnu každý den vítězství nad satanem a jeho mocným vojem
zla, nad satanskými a zednářskými silami, organizovanými proti Bohu. Proto povedu své syny po cestě hrdinské víry, jisté naděje a dokonalé lásky.
Jejich nebeský Otec bude oslaven; oni milují a následují; skrze ně Duch Svatý vyleje na svět sílu své božské Lásky.
Také v tomto velkém národě vás vedu ke spáse a míru prostřednictvím těchto
mých malých synů.
Pohleď, s jakým nadšením a velkodušností mi odpovídají.
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Pohleď, jak prožívají s láskou a vděčností zasvěcení mému Neposkvrněnému
Srdci.
Jejich přičiněním už začal můj triumf.
Teď je vedu spěšně vpřed, protože čas mého největšího projevení nadešel.
Proto, můj malý synu, tě zavedu ještě do vzdálených končin a žádám po tobě velkou námahu a těžkou práci, lidsky nemožnou.
Ale já tě vedu a provázím, podporuji a pomáhám ti, utěšuji tě a povzbuzuji, protože ze všech částí světa musíš přivést do útočiště mého Neposkvrněného Srdce
všechny mé malé děti.
Pouze s nimi může nebeská Maminka dosáhnout svého triumfu.
Pouze s nimi může Ježíš upevnit své slavné království ve světě.
Proto v den, kdy rozjímáte o mně v kolébce, kde ležím po svém pozemském narození, žehnám vám s radostí, že mě stále následujete na cestě dětské pokory.“
Saskatoon (Kanada), 15. září 1994
Svátek Panny Marie Bolestné

Probodená duše
„Tvou duší pronikne meč.“ Tato slova starého Simeona ve chvíli, kdy jsem obětovala Pánu své malé Dítě, se ověřila během celého pozemského života mého Syna Ježíše.
Od úkladů v dětství po skryté mládí; od odmítaného veřejného života až po jeho odsouzení na smrt; od výstupu na Kalvárii až po smrt na kříži; celý Ježíšův život
byl neustálým naplňováním tohoto proroctví.
Tak se stalo i s církví, mystickým tělem mého Syna Ježíše. Na její pozemské pouti během její historie, protkané bolestí a krví, kolikrát byla má duše prokláta mečem!
Ovšem zvláště v těchto dobách vaše nebeská Maminka má duši probodenou nesmírnými bolestmi.
Má duše je probodena bolestí celého nebohého lidstva, jež se vzdálilo od svého
Pána a následuje bůžky radovánek a blahobytu, pýchy a peněz, nenávisti a nečistoty. Jak velké nebezpečí hrozí, že se může zničit svýma vlastníma rukama!
Jako starostlivá Maminka mu tedy domlouvám, aby šlo cestou obrácení a pokání, návratu k Pánu, cestou své spásy.
Ale mé mimořádné domluvy nejsou přijímány, dokonce se jim kladou překážky
a jsou otevřeně odmítány.
Má duše je probodena při pohledu na církev, sraženou k zemi pod tíhou přebolestné agonie.
V ní se šíří víc a víc bludy, které vedou ke ztrátě víry; hřích svádí mysli a srdce
mnoha mých synů. Mnozí se poddávají lichotkám radovánek a padají do otroctví
satana, jemuž se podařilo svést celý svět.
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Můj papež je stále víc osamocen, posmíván, kritizován a opouštěn; mnoho biskupů a kněží se dalo na cestu nevěry a chřadne jako vyhaslá světla; mnoho dravých
vlků v rouše beránčím vniká a masakruje ovčín mého Syna Ježíše.
Církev je už vyzvána k prožívání hodin svého utrpení a své kruté oběti.
Má duše je probodena pro mnoho ztracených duší, které se denně dostávají do
pekla. Pomozte mi je zachránit. Pomozte mi modlitbou, utrpením, svou láskou,
svou věrností.
Proto vás prosím, abyste rozmnožovali svá večeřadla modlitby v závěrečné době velkého utrpení.
Tak mi pomůžete zachránit mnoho mých ubohých dětí, které jdou vstříc svému
věčnému zatracení.
Má duše je probodena při pohledu na situaci, v níž se ocitl tento velký národ,
v němž se nacházíš.
Vrátil se k pohanství jako oběť materialismu a nezřízené touhy po radovánkách.
Boží zákon je stále víc porušován a denně se vede útok proti daru života ohromným počtem provedených potratů.
Moje nesmírná bolest křičí na všchny silným hlasem.
Oznam nebojácně, že už začal přísný trest, a že chtějí-li být zachráněni, musí se
co nejdříve utéci do jistého útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Zde vás budu těšit a vy sami potěšíte mou duši, probodenou zvláště v těchto dobách nesmírnými bolestmi.
Omaha Nebraska (USA), 29. září 1994
Svátek archandělů Gabriela, Rafaela a Michaela

Andělé vaší doby
Dnes slavíte svátek archandělů Gabriela, Rafaela a Michaela.
Jsou to andělé vaší doby.
Jsou to andělé závěrečné doby očisty a velkého utrpení.
Jim je svěřen úkol být účastni období zkoušky a velkého trestu.
Jim připadá úkol zachraňovat Boží lid, shromažďovat ze všech končin země
všechny, kdo jsou povoláni připojit se k malému zbytku, který zůstane věrný, v jistém útočišti mého Neposkvrněného Srdce.
Jsou to andělé vaší doby.
Především jsou to andělé, kteří vám odhalí poslední události, popsané v zapečetěné knize.
Archandělu Michaelovi je svěřen úkol vést do boje zástupy andělů a mých věrných
synů proti zkušené armádě satana, zla, satanských a zednářských sil, zorganizovaných
na světové úrovni do jedné velké mocnosti, aby se vrhli proti Bohu a jeho Kristu.
Sv. Michael zakročí především při porážce starého nepřítele Lucifera, který se
v poslední hodině objeví s veškerou temnou mocí Antikrista.
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On má za úkol porazit ho a zvítězit nad ním, rozdrtit jeho království tmy a ohně,
nabídnout vaší nebeské Mamince řetěz, jímž ho spoutá, a klíče, aby uzamkla brány
propasti, z níž nebude už moci vyjít a škodit světu.
Archandělu sv. Rafaelovi je svěřeno podílet se na velké bitvě jako nebeský lékař,
aby vám pomáhal a uzdravoval zasažené a zraněné.
Jako Tobiášovi vrátil zrak, tak miliónům mých ubohých dětí, zaslepených hříchy,
bludy a velkou temnotou dnešních dnů, vrátí zrak, aby mohly znovu věřit a rozjímat o božském jasu Pravdy.
Archandělu Gabrielovi je svěřeno velké poslání oznámit návrat Ježíše ve slávě, ke
zřízení jeho království ve světě.
Tak jako od něho přišla nebeská zpráva o prvním příchodu mého Syna na svět,
tak bude také on zářivým poslem druhého příchodu Ježíše ve slávě.
Tento druhý příchod se uskuteční v moci a slávě, s Ježíšem, který se zjeví v oblacích nebeských, v jasu svého božství, aby si podrobil všechny věci.
Tak se celému stvořenému vesmíru zjeví božská moc mého Syna Ježíše.
Archandělu, jenž je nazván „Boží síla“, byl dán úkol oznámit všem blízký návrat
Kristův se silou jeho božské moci.
Proto vás dnes vyzývám, abyste uctívali, prosili a vzývali ochranu těchto tří archandělů, povolaných vykonat velké poslání v závěrečné době velkého utrpení a přenést vás do středu posledních událostí, které máte prožít s důvěrou a velkou nadějí.
Effingham – Illinois (USA), 13. října 1994
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s biskupy a kněžími MKH USA a Kanady

Můj čas nastal
Milovaní synové, velká je radost, kterou v těchto dnech děláte své nebeské Mamince.
Přišli jste z mnoha částí Spojených států a Kanady, abyste se mnou setrvali v trvalém večeřadle modlitby a bratrství.
Připojuji se k vaší modlitbě; pomáhám vám růst ve vzájemné lásce, tak abyste se
stali jedním srdcem a jednou duší.
Liji balzám na vaše rány, skýtám útěchu vašim četným útrapám a povzbuzuji vás, abyste kráčeli s důvěrou a velkou nadějí bolestnou cestou těchto posledních
časů.
Přinášejte všem mé mateřské poselství.
Můj čas nastal.
Přišla doba, kterou jsem předpověděla ve Fatimě.
Dnes si připomínáte výročí mého posledního zjevení, potvrzeného slunečním
zázrakem.
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Tehdy jsem vám předpověděla, co prožijete v těchto letech očisty a velkého utrpení.
Předpověděla jsem vám velký trest, který zasáhne ubohé zpohanštělé lidstvo,
jež zbudovalo novou civilizaci bez Boha a je ohrožováno násilím, nenávistí, válkou
a jemuž hrozí nebezpečí, že se zničí vlastníma rukama.
Má mimořádná opatření, která jsem učinila, abych je přivedla na cestu obrácení
a návratu k Pánu, se minula účinkem a byla zpochybněna.
Nacházíte se tedy nyní v předvečer velké zkoušky, kterou jsem vám předpověděla: nastane vrcholný projev Boží spravedlnosti a milosrdenství.
Z nebe sestoupí oheň, očistí lidstvo a úplně obnoví, aby bylo připraveno přijmout Pána Ježíše, jenž se k vám vrátí ve slávě.
Také jsem předpověděla těžkou krizi, která nastane v církvi v důsledku velkého
odpadu do ní proniklého stále větším šířením bludů, vnitřním rozdělením, odporem vůči papeži a odmítáním jeho učitelského úřadu.
Tato moje nejmilejší dcera musí prožít hodiny své agonie a bolestného utrpení;
bude opuštěna mnoha svými syny. Prudký vichr pronásledování ji zachvátí a mnoho krve prolijí i moji milovaní synové.
Můj čas nastal.
Proto vás zvu, abyste mě následovali na cestě modlitby a pokání, čistoty a svatosti.
Pohleďte, jak se vaše národy staly oběťmi materialismu a nezřízené honby za zábavou!
Stále víc se porušuje Boží zákon; nemravnost je propagována všemi společenskými sdělovacími prostředky; používá se všech prostředků k zábraně života; všude
roste počet potratů, jsou legalizovány nespravedlivými a nemorálními zákony.
Můj čas nastal.
Řekněte všem, aby vstoupili do archy mého Neposkvrněného Srdce, kde je
ochráním a zachráním.
Žádám, aby se rozmnožila vaše večeřadla modlitby: mezi kněžími, mezi dětmi,
mládeží a zvláště v rodinách.
Byla jsem potěšena takovou odpovědí, jakou jsem dostala v Kanadě a ve Spojených státech během těchto večeřadel, která nikdy neviděla tak velkou účast kněží a věřících.
Za tuto velkodušnou odpověď, které se mi všude dostávalo od mých nejmenších synů, vám slibuji, že se přičiním o vaši záchranu v hodině velké zkoušky.
Moje mateřská přítomnost mezi vámi je jistým znamením ochrany a záchrany.
Otevřete tedy svá srdce naději a žijte velkou důvěrou a v úplném odevzdání se
mému Neposkvrněnému Srdci.
Žehnám vás, vaše drahé a osoby vám svěřené ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“
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S. Francis-Maine (USA), 1. listopadu 1994
Svátek Všech svatých

V záři svatých
Dnes slavíte svátek Všech svatých.
Kolik vašich bratří a sester, kteří patřili tu na zemi do mého šiku, v nebi tvoří korunu slávy okolo Neposkvrněného Srdce vaší Matky a Královny!
Jsem Královnou všech svatých.
V záři svatých se tvoří jedna a jediná rodina Božích dětí, Bohem milovaných, vykoupených a spasených, které se těší dokonalému a věčnému štěstí a pějí novou píseň o svém slavném triumfu.
V záři svatých také vy prožíváte tyto dny bolestné očisty a velkého utrpení.
Jsou vám nablízku, pomáhají vám, chrání vás svou mocnou přímluvou a řídí vás
k úplnému splnění mého mateřského plánu.
V záři svatých jste utěšováni ve svém utrpení a posilováni v krvavých chvílích
zápasu proti mocným silám zla, které se zdají dnes převládat.
Tak jste voláni prožívat bolestné hodiny svého mučednictví.
V záři svatých máte prožívat přítomné chvíle a nést tíhu velké zkoušky, jež teď
sestoupila na svět, aby očistila lidstvo a připravila je na setkání s Pánem, který se
k vám vrací ve slávě.
V záři svatých musí nyní otevřít srdce naději celá trpící a putující církev, protože z nebe sestupuje hojné světlo k osvícení a posile na její bolestné pouti ke Kalvárii jejího obětování.
V záři svatých pokračuje tato tvá tak namáhavá a mimořádná cesta, mé malé dítě, povolané zanést Kristovo světlo do duší zatemněných hříchem, lásku a posilu
Matky přinést do nemocných a zraněných srdcí.
Tak na každém kroku, který uděláš, tvá nebeská Maminka dá vykvést naději, důvěře a radosti.
Lago de Guadaloupe (Mexiko), 23. listopadu 1994
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s kněžími MKH z Mexika a Salvadoru

Vaše důvěra ať je veliká!
Jak jsem spokojena, když vás vidím shromážděné zde v trvalém večeřadle modlitby a bratrství, kněží mého Hnutí z Mexika a Salvadoru!
Připojuji se k vaší modlitbě; pomáhám vám růst ve vzájemné lásce, poněvadž
musíte kráčet společně po bolestné cestě velkého utrpení.
Milujte se jako mnoho bratří, sjednoceni láskou vaší nebeské Maminky.
Žijte v radosti a naději.
Vaše důvěra ať je veliká!
Ježíš vás miluje božskou a milosrdnou láskou.
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Vidí vaše velké nesnáze a opuštěnost, v níž se často nacházíte, protože prožíváte bolestné a obtížné časy.
Vaše národy se vrátily k pohanství; jsou ovládány silami zla a zednářství; staly se
oběťmi materialismu a přehnané honby za požitkem.
Zákon Boží je stále více porušován v každém Božím přikázání. Strojí se úklady
daru života lstivým a zvrhlým způsobem; šíří se násilí a nenávist, nečistota se šíří
jako jed, který přináší smrt do srdcí a do duší.
Vy jste povoláni být nástroji Božího milosrdenství pro všechno toto ubohé lidstvo, tak vzdálené od Boha.
Proto vás žádám, abyste byli věrni své službě. Buďte mocnými svědky víry v době velkého odpadu, svědky svatosti ve chvílích velké zvrácenosti a svědky lásky
v hodině násilí a nenávisti den ze dne větší.
Vaše důvěra ať je veliká!
Jsem Maminka a chci vlévat balzám své mateřské lásky na všechny své děti. Potřebuji vás.
Proto vás žádám, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci. Chci z vás
udělat nástroje svého mateřského milosrdenství. Vezměte do své kněžské náruče
moje nejpotřebnější děti a zaneste je do nebeského útulku mého Neposkvrněného
Srdce. Podpírejte slabé; veďte nejisté; obracejte hříšné; uzdravujte nemocné; posilujte zoufalé; noste do Otcova domu vzdálené; všem dávejte balzám mé mateřské
a milosrdné lásky.
Staňte se tak vzácnými nástroji triumfu mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Vaše důvěra ať je veliká!
Triumf mého Neposkvrněného Srdce je blízko.
Jsem potěšena odpovědí lásky a modlitby, jíž se mi dostalo v tomto národě od
těch nejmenších, chudých, slabých, ponížených, prostých.
V srdci a v životě těchto mých malých dětí už začal triumf mého Neposkvrněného Srdce.
Tento triumf bude pokračovat stále výrazněji, protože Latinská Amerika je mým
vlastnictvím, patří mně a já se projevím všem jako mocná a milosrdná Matka.
Proto vás vyzývám, abyste vyšli z tohoto večeřadla v pokoji, radosti a velké naději.
Vám, vašim drahým, těm, kteří jsou svěřeni vaší péči, vám všem žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
Město Mexiko, 5. prosince 1994
Národní večeřadlo MKH ve svatyni P. Marie Guadalupské

Zornička mých očí
S jakou láskou se na vás dívám, kněží a věřící mého Hnutí, kteří jste tady, v této
mé velebné svatyni, abyste vykonali velké večeřadlo, které zakončuje večeřadla v tolika městech Mexika, země, kterou obzvláště chráním a žehnám.

653

Ze svého Neposkvrněného Srdce nechám téci prameny lásky a milosrdenství na
vás, na církev a na toto ubohé lidstvo.
Jako je v mých očích vtisknuta podoba malého Juana Diega, jemuž jsem se zjevila, tak jste i vy vtisknuti v očích a srdci své nebeské Maminky.
Jste zorničkou mých očí
očí, protože jste mé nejmenší děti, zcela mně zasvěcené, a tak
vás mohu zahrnout veškerou něhou své mateřské lásky.
Jste zorničkou mých očí
očí, protože se necháváte mnou vést velmi učenlivě. Posloucháte mě, plníte má přání, jdete po cestě, kterou jsem vám vytyčila, a tak mohu vaším prostřednictvím uskutečňovat velký plán triumfu svého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Jste zorničkou mých očí
očí, protože skrze vás mohu šířit světlo víry ve dnech velkého odpadu, vůni milosti a svatosti v čase velké zvrácenosti a vítěznou moc lásky
v hodině násilí a nenávisti.
Jste zorničkou mých očí pro velkou lásku, kterou chováte k svátostnému Ježíši. S jakou radostí se na vás dívám, když chodíte před svatostánek, abyste Ježíšovi
vzdali svůj kněžský hold lásky, klanění a odčinění.
V době, kdy je eucharistický Ježíš obklopen takovou lhostejností, prázdnotou,
vy ještě rozšiřujete slavnostní hodiny eucharistického klanění, obklopujete eucharistického Ježíše květy a světly jako charakteristickými znameními své lásky
a něžného soucitu.
Jste zorničkou mých očí
očí, protože jste prostí, chudí, pokorní a milujete mě s veškerou nevinností svého dětského srdce.
Viděl jsi, můj synu, s jakým nadšením mě milují, vzývají a oslavují moji mexičtí synové.
Proto odtud započne mé velké vítězství proti všem zednářským a satanským silám za největší triumf mého Syna Ježíše.
Potvrzuji ti, že k Velkému jubileu r. 2000 přijde triumf mého Neposkvrněného
Srdce, jak jsem předpověděla ve Fatimě, a to se uskuteční s Ježíšovým příchodem
ve slávě k nastolení jeho království ve světě.
Tak nakonec budete moci vidět na vlastní oči nová nebesa a novou zemi.
S celou svou mateřskou láskou Matky, kterou jste potěšili a oslavili, žehnám vám
ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“
Santiago (Dominikánská republika), 8. prosince 1994
Svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie

Apoštolové posledních časů
Jsi zde, můj malý synu, abys uspořádal večeřadlo s biskupem, kněžími a věřícími
mého Hnutí, v den, kdy církev slaví svátek mého Neposkvrněného Početí.
Nejsvětější Trojice mě obdařila touto jedinečnou výsadou, protože jsem byla určena za Matku Slova, které se stalo člověkem v mém přečistém lůně.
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Vzhledem ke svému božskému mateřství jsem byla uchráněna dědičného hříchu i každého stínu hříchu osobního a jsem plná milosti a svatosti.
Jako Ježíšova Matka jsem byla důvěrně spjata s tajemstvím jeho vykoupení jako Spoluvykupitelka a stala jsem se opravdovou Prostřednicí milosti mezi vámi
a svým Synem Ježíšem.
Pod křížem, podle vůle svého Syna, jsem se stala Matkou vás všech a ve večeřadle s apoštoly jsem se jako Matka zúčastnila zrodu církve.
Mým mateřským úkolem bylo vést církev po cestě evangelizace.
Proto jsem vždycky stála po dva tisíce let po boku každého svého syna, který nesl do celého světa zvěst evangelia.
Právě dnes zde slavíte 500. výročí první evangelizace celého tohoto amerického
kontinentu.
Po necelých dvou tisících let od prvního zvěstování evangelia se lidstvo vrátilo k pohanství.
Jsem Matkou druhé evangelizace. Mým úkolem je formovat apoštoly pro druhou evangelizaci.
V těchto letech jsem vás formovala se zvláštní péčí a darem svých slov, abyste
byli apoštoly těchto posledních časů.
Apoštolové posledních časů, protože musíte zvěstovat všem, do všech končin světa, Ježíšovo evangelium v těchto dnech velkého odpadu.
Rozšiřujte světlo Kristovo a jeho božské pravdy do velké temnoty, která se snesla na svět.
Apoštolové posledních časů, protože musíte přinést všem sám Boží život skrze
milost, kterou zprostředkujete svátostmi, jichž jste služebníky. Tak rozšíříte vůni
čistoty a svátosti v této době velké zvrácenosti.
Apoštolové posledních časů, protože jste povoláni nést Ježíšovu milosrdnou lásku do světa, vyprahlého neschopností milovat a stále ohrožovaného nenávistí, násilím a válkou.
Apoštolové posledních časů, protože máte zvěstovat brzký návrat Ježíše ve slávě,
jež přivede lidstvo do nové doby, v níž se konečně uvidí nová nebesa a nová země.
Vyhlašujte všem jeho brzký návrat: Maranatha! – Přijď, Pane Ježíši!
Dongo (Como), 24. prosince 1994
Svatá noc

Tajemství dnešní noci
Prožívejte se mnou v modlitbě a očekávání tajemství dnešní noci.
Milovaní synové, vstupte do nebeské zahrady mého Neposkvrněného Srdce,
abyste vychutnali veškerou radost a nesmírnou blaženost dnešní události.
„Když se naplnil čas.“ (Gal 4,4)
Čas ve svém běhu je řízen k tomuto okamžiku.
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Od počátku. Od věčnosti, v Otcově mysli.
Od té doby, kdy Pán stvořil vesmír; kdy se Země stala vyhrazenou zahradou pro
člověka, povzneseného ke zvláštnímu spojení s Bohem; od té doby, co pro pád prarodičů i tvorstvo bylo podrobeno pomíjejícnosti a Země počala plodit utrpení a trny pro člověka, do budoucna vystaveného tvrdým zkouškám a stálým bolestem.
„Nepřátelství položím mezi tebe a ženu; mezi tvé a její pokolení. Ona ti rozdrtí hlavu.“
Mým pokolením je božské Dítě, které se ze mne v dnešní noci narodí. On je vítěz nad satanem, protože je vtělené Slovo Otce, jediný prostředník mezi Bohem
a lidstvem, jediný Spasitel a Vykupitel.
Jeho prostřednictvím je Otcův plán obnoven, jak bylo na počátku; člověk je znovu zrcadlem slávy živého Boha a celý vesmír je podivuhodně uspořádán k hlásání
dokonalé slávy svého Pána.
„Bůh poslal svého Syna.“ (Gal 4,4)
Dnešní Svatá noc odpovídá na hlubokou touhu těch, kteří žili v naději a v prosebném očekávání tohoto okamžiku.
Čas se naplnil, neboť soustřeďuje horoucí touhu celých dějin: Adama, Abraháma, patriarchů a proroků, králů a kněží, velkých, malých. Kolik staletí tito spravedliví Izraele žili v prosbách, naději a v očekávání tohoto okamžiku!
„Bůh poslal svého Syna.“ Je to Slovo stejné podstaty s Otcem; je obrazem své
podstaty; je jasem své slávy, která se dnešní noci rodí do lidského bytí.
„Narozen z Ženy.“ (Gal 4,4)
A rodí se ze mne, své Matky a Panny.
Prožívejte se mnou extázi těchto hodin; vstupte do mého Neposkvrněného Srdce,
abyste vychutnali veškerou účinnost této chvíle, kdy čas dochází ke svému naplnění.
Jste v srdci dějin. Zde můžete pochopit všechny minulé příhody; zde můžete dát
smysl a význam všem událostem budoucím.
Dnešní noc se stává zdrojem světla pro lidstvo všech dob.
Syn, který se mi v této Svaté noci narodí, je Bůh s vámi, Emmanuel, je to váš Vykupitel, jediný váš Spasitel.
Vstupte s radostí do tajemství této noci.
Otevřete svá srdce plnosti blaženosti, která k vám přichází s plností času: „Oznamuji vám novinu, která je radostí všech: dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“
V tajemství dnešní noci také pochopíte, jak se naplňuje plnost času v novém čase, který na vás čeká.
Tento první Ježíšův příchod v křehkosti jeho lidské přirozenosti je zaměřen k jeho druhému příchodu, až se zjeví v jasu své božské slávy.
O těchto prvních Vánocích (Natale = svátky Narození, pozn. překl.) jeho Božství je zastíněno a skryto za jeho lidstvím. O druhých Vánocích lidství bude zahaleno jasem jeho Božství.
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Vstupte tedy do tajemství dnešní noci a otevřete svá srdce naději.
Dnes vám oznamuji novinu, která bude velkou radostí pro všechny. Pán Ježíš,
jejž pozorujete v jesličkách, slabého a malého, plačícího a všeho potřebného, chystá
se k návratu v jasu své božské slávy.
Tento jeho slavný návrat dovrší plnost času, až začne nová doba nových nebes
a nové země.“
Milán, 31. prosince 1994
Poslední noc roku

Bolestná a starostlivá Matka
Milovaní synové, v modlitbě a usebranosti prožijte se mnou poslední hodiny tohoto roku.
Kolik lidí tráví tyto chvíle v hluku hlasů a obrazů, který vám brání pochopit vážnost a hrozící nebezpečí doby, ve které žijete.
Jsem bolestná a starostlivá Matka.
Jsem bolestná Matka při pohledu na toto ubohé lidstvo, velmi vzdálené od svého
Boha; ve všeobecné nevědomosti a lhostejnosti kráčí po cestě hříchu a zla, nečistoty, bezbožnosti, nenávisti a války.
Jak velké je nebezpečí pro lidstvo, které spěje do záhuby vlastníma rukama!
Vidím vaše cesty zbrocené krví, násilí a krev se rozpoutávají jako strašný uragán
nad životy rodin a národů.
Jsem bolestná Matka při pohledu na církev, svou milovanou dceru, klesající pod
křížem bolestné agonie.
Kolik lidí ji zapírá a zrazuje; kolik jich ji opouští a odsuzuje; kolik jich ji hanobí a křižuje.
Mezi nimi jsou i moji milovaní synové: biskupové a kněží, kteří opakují a obnovují Jidášovo gesto zrady nebo Petrovo zapření nebo gesto apoštolů, kteří zbaběle
utečou. Vy jste povoláni být novými Jany, kteří se mnou zůstanou pod křížem, na
němž je církev také křižována a obětována za spásu světa.
Jsem starostlivá Matka, protože mé mimořádné kroky, které jsem učinila, abych
vás přivedla k obrácení a spáse, nebyly ani přijaty, ani následovány.
Co děláte teď, abyste se zachránili před velkým trestem, který přišel, když jste
odmítli to, co vám nebeská Maminka nabídla pro vaši záchranu?
Jsem starostlivá Matka, protože čas posledních událostí už nastal.
Doposud jsem mohla oddálit začátek velké zkoušky jako odpověď, kterou jsem
ve všech částech světa dostala od mých maličkých dětí. Teď ale musíte začít prožívat závěrečnou dobu velkého utrpení.
Pro tyto chvíle jsem všude vyvolala Mariánské kněžské hnutí.
Proto jsem zavedla svého maličkého syna do všech koutů světa, abych vám všem
umožnila vstup do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
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Prožijte v tomto útočišti dobu velké zkoušky, která nastala pro všechny.
A otevřete svá srdce naději; protože od tohoto roku uvidíte, že moje mateřská přítomnost mezi vámi bude čím dál jasnější, silnější, častější a zřetelnější.“
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