1995
MATKA MILOSRDENSTVÍ
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Milán, 1. ledna 1995
Svátek Panny Marie, Matky Boží

Matka milosrdenství
„Milovaní synové, tento nový rok zahajujete liturgickou slavností mého Božského mateřství.
Jsem opravdová Matka Boží, protože Ježíš ze mne zrozený a položený do jeslí je
pravý Syn Boží.
Je věčné Slovo, stejné podstaty s Otcem, a svou lidskou přirozenost přijímá
v mém panenském lůně.
Je darem Otcovy lásky: „Bůh tak miloval svět, že mu dal svého jednorozeného
Syna.“
Je projevem jeho božského milosrdenství.
Ježíš se rodí ze mne, aby byl vaším Vykupitelem a vysvobodil lidstvo ze satanova
otroctví a přivedl je k plnému společenství života a lásky s Bohem.
– Jsem Matka milosrdenství.
Mým mateřským úkolem bylo darovat vám Ježíše, který je zjevením milosrdné lásky Otcovy.
Tak Boží milosrdenství, aby došlo k vám, prošlo cestou mého božského a neposkvrněného Mateřství.
Ale jsem i vaší Matkou.
Pod křížem z vůle svého Syna Ježíše stala jsem se pravou Matkou celého lidstva,
jím vykoupeného a spaseného.
Božské milosrdenství Ježíšovo, aby dospělo k vám, prošlo tedy cestou mého božského a neposkvrněného Mateřství.
Proto se triumf mého Neposkvrněného Srdce shoduje s triumfem Božího milosrdenství nad světem.
– Jsem Matka milosrdenství.
Byl mi svěřen úkol připravit lidstvo k přijetí nebeské rosy Božího milosrdenství.
Vstoupili jste do posledních let, která vás připravují na tento nový a druhý Příchod.
Jsou to roky velmi důležité a nesnadné, velmi bolestné a krvavé, protože se musí
splnit poslední události, které jsem vám předpověděla.
Tak se moje mateřské milosrdné dílo projeví v těchto letech v tomto:
– Přivést vás na cestu obrácení a návratu k Pánu, vašemu Bohu.
Toužím dát vám milost proměny srdce a života.
Pomáhám vám osvobodit se od hříchu, přemoci vášně, zvítězit nad zlem a vedu
vás k úplnému smíření s Pánem, vaším Bohem.
Je nutné, aby toto všeobecné smíření nastalo rychle, aby vás tak připravilo na
velkou zkoušku, která vás čeká k úplné očistě celého lidstva.
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– Přivést vás k velké zkušenosti v modlitbě.
Žádám vás proto, abyste rozmnožovali a všude rozšiřovali večeřadla, jak jsem
vám přikázala: mezi kněžími, dětmi, mládeží a v rodinách.
Mé Neposkvrněné Srdce se teď musí stát novým a duchovním večeřadlem, v němž
se máte všichni shromáždit, aby se vám dostalo daru druhých Letnic.
Očista světa nastane prostřednictvím Ducha Lásky, který z nebe vyleje svůj spalující oheň k obnově tvářnosti země.
– Pomáhat vám prožít hodinu velké zkoušky.
Očekávají vás trápení dosud nevídaná, protože se blíží chvíle všeobecné obnovy.
Satan bude poražen; moc zla bude zničena; Ježíš založí mezi vámi své slavné království, a tak budou utvořena nová nebesa a nová země.
Bez mimořádného zásahu mé mateřské lásky by se vám nepodařilo snést bolest
velké zkoušky, která už přišla na všechny.
– Jsem Matka milosrdenství.
Byla mi svěřena mateřská úloha být nápomocna církvi v hodině jejího největšího
utrpení, protože ona musí vystoupit na Kalvárii svého obětování a svého mučednictví.
Tato moje milosrdná činnost jí pomůže nést kříž zrady a opuštěnosti, až se odpad stane všeobecným a do církve vstoupí ničemný člověk, předpověděný Písmem
svatým, který ve svém nitru ponese ohavnost zpustošení.
Moje milosrdná akce bude ještě mocnější, až moji synové budou pronásledováni a vězněni, týráni a vedeni k mučednictví.
Pak se projevím vůči nim mimořádným způsobem podle tajemného plánu, který mé Neposkvrněné Srdce tak dávno už vytyčilo do všech podrobností.
– Jsem Matka milosrdenství.
Všichni moji synové od tohoto roku budou vidět, jak se uskutečňuje zázrak
Ženy oděné sluncem a já soustředím na svět světlo a milosrdnou moc svého Neposkvrněného Srdce.
Proto na začátku nového roku vyzývám všechny, aby žili v důvěře a v modlitbě.
Nemějte strach!
Jsem s vámi a projevím se způsobem mimořádným.
Čím více budete vstupovat do času očistné zkoušky, tím mocněji pocítíte milosrdnou přítomnost Maminky.
Všem vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Sale (Alexandria), 2. února 1995
Svátek Uvedení Páně do chrámu

Hodina vašeho obětování
„Se světly vašich srdcí, planoucích láskou, milovaní synové, doprovoďte mě
do chrámu Páně nabídnout se mnou za oběť mé Božské Dítě ke slávě nebeského Otce.
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Když kladu své Dítě do rukou kněze, Nejsvětější Trojice se s potěšením a žehnáním sklání nad obětí vaší nebeské Maminky.
Otec, který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, přijímá se zalíbením dar Syna, který se stal nyní živým obrazem jeho milosrdné Lásky.
Syn, jenž od věčnosti žije v Otcově lůně, má radost, když cítí, že je obětován na
oltář jeho slávy jako oběť vysvobození a vykoupení za spásu všech.
Duch Svatý vstupuje do srdce ubohého starce a otevírá je k pochopení božského
tajemství: „On jest dán jako znamení, kterému se budou vzpírat, k pádu i k povstání
mnohých v Izraeli, a tvou duši, Matko, pronikne meč.“
Prožívejte se mnou tajemství této oběti a všichni se dejte za oběť ke slávě Nejsvětější Trojice, moji synáčkové.
Nadešla hodina vaší oběti.
– Na oltáři mého Neposkvrněného Srdce jste obětováni k dokonalé slávě Otcově.
Váš nebeský Otec musí být oslaven.
Proto stvořil celý vesmír a s láskou disponuje ve vaší existenci každou sebemenší okolností pro vaše dobro.
Proto vám dal svého Syna pro vaši spásu.
Nebeský Otec je ve vás oslavován vaším životem, vaším pokojem, vaší radostí.
– Na oltáři mého Neposkvrněného Srdce jste obětováni k dokonalé oslavě Syna.
Syn musí být oslaven.
Proto přišel na svět. A Syn je oslavován, když všichni dokonale plní Otcovu vůli.
Ve vás tedy Syn pokračuje ve vydávání svého svědectví Otci. Toto je jeho svědectví: aby každý tvor plnil jeho vůli.
Jeho vůle je, abyste byli jedno v Synu, a tak byli jedno s Otcem.
Vydávejte tedy svědectví Pravdě a Pravda vás osvobodí.
– Na oltáři mého Neposkvrněného Srdce jste obětováni k dokonalé slávě Ducha Svatého.
Duch Svatý musí být oslaven.
Proto je vám ustavičně dáván Otcem a Synem.
A Duch Svatý je oslaven, když vás svým božským ohněm očistí a promění, abyste mohli v něm a skrze něho milovat Otce a Syna.
Takto budete žít v Srdci Nejsvětější Trojice a budete obětováni k její dokonalé slávě.
Nastala hodina vaší oběti.
V této době musí být Nejsv. Trojice oslavena.
Proto jste povoláni být zdatnými svědky Pravdy.
Nastala hodina velkého odpadu a vaším úkolem je přinést všem jas božské Pravdy.
Prožíváte dobu velké zvrácenosti, lidstvo se vrací k pohanství, je horší než za časů potopy, a jste povoláni šířit světlo svatosti.
Jste pochodněmi, zažehnutými svatostí a čistotou, v hluboké temnotě hříchu,
která padla na svět.
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Jste povoláni stát se zdatnými svědky lásky v hodině násilí a nenávisti, bezuzdného sobectví a válek.
Uragán je již před vašimi dveřmi a církev a lidstvo budou povoláni prožívat
hrůznou hodinu velké zkoušky.
Proto jste dnes obětováni na oltáři mého Neposkvrněného Srdce.
Nastala hodina vaší oběti.
Jsem vám stále nablízku a vedu vás za ruku v každém okamžiku, jako maminka vede své malé děti.
Budu u vás mimořádným způsobem v krušných chvílích vašeho kněžského utrpení a vašeho mučednictví. Tehdy mě uvidíte a zaradujete se, protože budete pozorovat svou nebeskou Maminku, jak vás obětuje jako malé beránky na oltáři svého
Neposkvrněného Srdce k dokonalé slávě Nejsvětější Boží Trojice.“
San Marco (Udine), 11. února 1995
Výročí zjevení v Lurdech

Umyjte se u pramene
„Dívejte se dnes na jas svatosti a čistoty vaší nebeské Maminky, která se v Lurdech zjevila jako Neposkvrněné Početí. A přispěchejte všichni, moje nemocné
a hříšné děti, k pramenu milosti a božského milosrdenství.
Umyjte se u pramene živé vody, jež prýští z Ježíšova Srdce, probodeného kopím
římského vojáka.
Proto jsem rukama malé Bernadetty dala vytrysknout ze skály pramenu nejčistší vody.
Proto jsem vás žádala, abyste se šli k prameni umýt.
Umyjte se u pramene.
Je třeba, aby se umyl, kdo se zašpinil.
Hřích zatemňuje krásu vaší duše; hřích vám bere posvěcující milost a odlučuje
vás od společenství života s Pánem, vaším Bohem; hřích vás vrací do otroctví satana, který pak nad vámi vykonává svou zhoubnou nadvládu; hřích vás vede na cestu věčné záhuby.
Umyjte se u pramene.
Ponořte se do pramene Božího milosrdenství.
Tento pramen vytrysklý z probodeného Ježíšova Srdce je vám dáván ve svátosti smíření.
Ježíš ji ustanovil jako drahocenné ovoce vykoupení, aby vyšel vstříc vaší krajní slabosti.
V den svého vzkříšení řekl apoštolům: „Přijměte Ducha Svatého: komu odpustíte hříchy, budou odpuštěny.“ Od této chvíle vám byla dána možnost umýt se, kdykoliv se vaše duše pošpiní hříchem.
Umyjte se u pramene.
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V těchto letech je svátost smíření stále více zanedbávána; ba bývá napadána záludným a hanebným způsobem.
Tak se šíří zlozvyk páchat hřích s lehkostí, omlouvat jej, nelitovat jeho páchání
a nezpovídat se z něj.
V mnoha oblastech církve se svátostná zpověď zcela vytratila. Je stále méně kněží, kteří se dávají k dispozici pro tuto nepostradatelnou svátost.
Tímto způsobem je církev zcela ochromena ve své apoštolské činnosti, je zraněna, pokryta hlubokými ranami jako malomocná.
Umyjte se u pramene.
Dnes vám sděluji vroucí a vášnivou žádost vaší nebeské Maminky, aby se v této
poslední době velkého utrpení do mé církve vrátila svátost smíření v plném svém
lesku.
Protože pouze z tohoto pramene se může Boží milosrdenství rozlít na celé lidstvo.
A jen v této svátosti může Ježíš utvářet nová srdce a obnovený život.
A jen s touto drahocennou svátostí se milosrdná Ježíšova láska může sdílet církvi a celému lidstvu.
Proto vás dnes vyzývám, abyste se ponořili do pramene Božího milosrdenství
a vzhlíželi ke mně, své nebeské Mamince, která jsem byla počata Neposkvrněná
právě proto, abych se pro vás stala Matkou milosrdenství.“
Fatima (Portugalsko), 11. března 1995
Večeřadlo kněží a věřících MKH z Portugalska

Moje tajemství
„V této mé ctihodné svatyni vás všechny vítám, moji milí a děti mně zasvěcené,
abych vás ukryla v bezpečném útočišti svého Neposkvrněného Srdce.
– Zde jsem se zjevila jako Žena oděná sluncem, abych vám naznačila cestu, jíž
máte jít v tomto století, tolik ohroženém a posedlém duchem zla.
– Sem jsem přišla z nebe poskytnout vám útočiště, v němž vás budu chránit ve
chvíli velkého zápasu, který svádím se svým Protivníkem, a v bolestných hodinách
velkého utrpení a trestu.
– Zde jsem dala vzniknout Mariánskému kněžskému hnutí a prostřednictvím
tohoto malého syna, kterého jsem poslala do všech koutů světa, jsem si v těchto letech vytvořila šik, připravený k boji a k mému největšímu vítězství.
– Zde vás chci mít duchovně spojené s tímto mým synem dnes, kdy se koná
velké večeřadlo mého Hnutí, před sochou vaší nebeské Maminky, umístěnou
na témže místě, kde jsem se zjevila třem dětem, Hyacintě, Františkovi a Lucii.
– Zde vás všechny shromažďuji okolo sebe a vyjadřuji své uspokojení nad tím,
jak jste přijali pozvání do Mariánského kněžského hnutí, k zasvěcení se mému Ne-
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poskvrněnému Srdci a k šíření večeřadel modlitby všude mezi kněžími, dětmi, mládeží a v rodinách.
Chci vás zde mít duchovně u sebe, protože teď vstupujete do posledního časového období tohoto století, v němž události, které jsem vám předpověděla, dojdou
svého plného uskutečnění.
Proto vám chci zde, na tomtéž místě, kde jsem se zjevila, sdělit své tajemství
tajemství.
Moje tajemství ohledně církve.
V církvi bude doveden do konce velký odpad, který se rozšíří po celém světě;
dovrší se schizma všeobecným vzdálením se od evangelia a od pravé víry.
Vnikne do ní bezbožný člověk, který se postaví proti Kristu, do nitra církve vnese ohavnou spoušť, a tím se naplní hrozná svatokrádež, o níž mluvil prorok Daniel (Mt 24,15).
Moje tajemství ohledně lidstva.
Lidstvo dospěje k vrcholu zkázy, bezbožnosti, vzpoury vůči Bohu a otevřené
opozice k jeho zákonu Lásky. Lidstvo pozná hodinu svého největšího trestu, který
vám předpověděl už prorok Zachariáš (13,7–9).
Toto místo se zjeví všem jako zářivé znamení mé mateřské účasti v poslední
hodině vašeho velkého utrpení. Odtud se mé světlo rozšíří do všech končin světa
a z tohoto pramene vytryskne voda Božího milosrdenství, spadne a zavlaží vyprahlý svět, z něhož se teď stala nesmírná poušť.
A v tomto mém mimořádném díle lásky a spásy se ukáže všem triumf Neposkvrněného Srdce té, která je vzývána jako Matka milosrdenství.“
Madrid (Španělsko), 22. března 1995
Duchovní cvičení ve večeřadle
s kněžími MKH Španělska a Gibraltaru

Od vás se mi dostává útěchy
„Mému bolestnému Srdci poskytujete útěchu v těchto dnech stálého večeřadla,
drazí synové mého Hnutí, kteří jste přišli z mnoha částí Španělska, velmi ohrožovaného mým Protivníkem, ale milovaného a chráněného vaší nebeskou Maminkou.
Lijete balzám do mých ran a hojíte mé hluboké bolestné rány.
Od vás se mi dostává útěchy.
– Od vás se mi dostává útěchy vaší ustavičnou modlitbou v usebranosti a lásce, již
nabízíte Pánu se mnou a skrze mne.
Vy dodáváte své nebeské Mamince velkou sílu přímluvy a odčinění, a tak mohu zasahovat a řídit vaše současné události podle plánu milosrdenství a spásy svého Neposkvrněného Srdce.
Jak velkou bolest cítím při pohledu na množství svých přemilých synů, kteří stále víc zanedbávají modlitbu!
Už se nikdo nemodlí.
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Nespořádaná a rozptylující činnost zabírá čas mnoha kněží, kteří se utápějí
v duchu světa a stávají se solí bez chuti a vyhaslým světlem.
– Od vás se mi dostává útěchy, od vašeho odhodlání kráčet po cestě svatosti.
Jak potřebná je dnes svatost kněží pro spásu světa!
Ve světě posedlém zlým Duchem, v církvi zatemnělé sekularismem a mravní
uvolněností je nutné, aby byli kněží svatí, aby ukazovali všem správnou cestu ke
spáse a k pokoji.
Bojujte s hříchem jako s největším zlem; buďte neustále k dispozici pro svátost
smíření, dnes velmi zanedbávanou; poskytujte milost Boží duším, které zatemnilo zlo; kráčejte radostně po cestě, na které rozkvétají všechny ctnosti, a tak dojdete svatosti.
Proto vás žádám, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci; protože chci
i vám, moji synáčkové, sdělit stejnou svatost, jakou má vaše nebeská Maminka.
– Od vás se mi dostává útěchy vaším zvláštním projevem věrnosti a jednoty.
Ve vašem národě je nebezpečně rozšířen odpor k papeži a k jeho učitelskému
úřadu. Proto jsou zpochybňovány a popírány základní pravdy katolické víry, vyučuje se bludům a žije se podle nich, šíří se ztráta víry a všudy se valí velký odpad
od Ježíše a od jeho evangelia.
Vy buďte pevnými svědky jednoty s papežem a věrnosti evangeliu, jehož jste
služebníky.
Nedbejte na špatný příklad, jejž vám v tomto směru mohou dávat i představení a spolubratři; dbejte pouze na hlubokou bolest a krvavou ránu, kterou Srdci vaší nebeské Maminky způsobuje tato progresivní apostaze (odpad), která se stále víc
šíří v církvi.
A nalejte balzámu vaší věrnosti a vaší jednoty do otevřených a krvavých ran
mého Neposkvrněného Srdce.
– Od vás se mi dostává útěchy, protože kráčíte po cestě, kterou jsem vám v těchto letech vytyčila prostřednictvím poselství, jež jsem kladla na srdce tomuto svému synáčkovi. Buďte s ním stále více zajedno; přijměte slovo, které vám jeho prostřednictvím dávám.
Nenechte se odvrátit ani svést na jiné cesty, protože dnes je mnoho těch, kdo
rozšiřují falešná poselství a nepravá zjevení. Tímto způsobem spolupracujte na stále větším rozšiřování mého díla Mariánského kněžského hnutí v celé vaší vlasti.
A staňte se cennými nástroji mé mateřské akce záchrany milosrdenství pro
všechny mé ubohé zbloudilé děti. Tím se mi dostává od vás zvláštní útěchy.
S vašimi drahými, s těmi, kdo jsou svěřeni vaší kněžské službě, žehnám vám ve
jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“
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Capoliveri (Livorno), 13. dubna 1995
Zelený čtvrtek

Vroucně jsem toužil
„Milovaní synové, žijte v Getsemanech mého Neposkvrněného Srdce v dnešní
Zelený čtvrtek.
Jsou to vaše Velikonoce.
Je to den, který připomíná ustanovení nové oběti a nového kněžství.
Byli jste přítomni záměru lásky Ježíšova Srdce, jež se hodlalo otevřít pro svou
největší oběť.
„Vroucně jsem toužil jísti s vámi tohoto Beránka, dříve než budu trpět.“
(Lk 22,15)
Vroucně jsem toužil.
Celý Ježíšův život byl zaměřen na tento vrcholný a nepopsatelný okamžik.
Od vtělení v mém panenském lůně po jeho narození, od ohroženého dětství po
dospělost, od mládí, stráveného v chudičkém nazaretském domku, po jeho veřejný
život, každým dnem směřoval Ježíš k tomuto okamžiku.
Vroucně jsem toužil. Když byl Ježíš tísněn únavou a námahou; když byl ohrožován farizeji a odmítán vrchností; když procházel galilejskými a judskými cestami a hlásal radostnou zvěst, uzdravoval nemocné, odpouštěl hříšníkům, uzdravoval
posedlé, když jej očekávali chudí a potěšovali maličcí, stále toužil dospět k naplnění těchto svých Velikonoc.
„Vroucně jsem toužil jísti s vámi tohoto Beránka, dříve než budu trpět.“
Jsou to Velikonoce lásky. V tento den Ježíš dává za pokrm svoje Tělo a za nápoj
svou Krev těm, které vykoupil a spasil. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává svůj
život za ty, které miluje.
V tomto jeho daru se ustanovuje nová a věčná smlouva mezi Bohem a lidstvem a zakládá se obřad nových Velikonoc s pravým Božím Beránkem, který snímá hříchy světa.
Milovaní synové, přijměte s vděčností tento velký dar Ježíšovy lásky, který vás
vnitřně spojil s jeho nejvyšším a věčným kněžstvím.
Jsou to Velikonoce bolesti. Láska se prověřuje v bolesti. Na tento vrcholný dar lásky Jidáš odpovídá zradou, Petr zapřením, apoštolové útěkem, veleknězovi sluhové
urážkami a políčky.
Vroucně jsem toužil. Ježíšovo Srdce neustále plane touto vroucí touhou.
Milosrdná láska proudí s krví a vodou z rány jeho probodeného boku.
Proudí jako nebeská rosa k umytí každé skvrny, k vymazání každého hříchu,
k uzdravení každé nemoci, k zacelení každé rány, k poskytnutí pomoci při každém
úderu, k pozvednutí při každém pádu, k vysvobození každého vězně, k záchraně
toho, kdo je ztracen.
V této poslední době nastala hodina, po níž Ježíš tolik toužil. Jeho milosrdná láska je připravena ke svému největšímu triumfu.
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Proto vás dnes zvu ke vstupu do Getseman mého Neposkvrněného Srdce.
Já, Matka milosrdenství, vás přetvořím, abyste se stali cennými nástroji triumfu
Ježíšovy milosrdné lásky vůči celému ubohému lidstvu, jež má svrchovanou potřebu spásy. Tedy i vy dnes mějte touhu jísti tohoto Beránka, dříve než budete trpět.“
Capoliveri (Livorno), 14. dubna 1995
Velký pátek

Slzy a krev
„Pohleďte dnes na toho, kterého probodli. Milovaní synové, prožívejte tento den se
mnou, bolestnou Matkou Umučení.
Kolik krve viděly mé plačící oči v tento den! Můj Syn Ježíš byl přiveden z bičování jako jedna rána. Hrozné římské důtky zanechaly na jeho těle hluboké rány,
z nichž hojně teče krev a pokrývá nachový plášť.
Trnová koruna probodává jeho hlavu, z níž prýští potůčky krve, ta stéká a pokrývá k nepoznání jeho tvář.
„Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku.“ (Iz 52,13)
Hřeby prorážejí ruce a nohy, krev teče proudem a stéká na dřevo kříže.
Po dobu tří hodin mučivé agonie zůstávám s Janem a zbožnými ženami pod křížem a jsme společně umyti jeho drahocennou krví.
Když pak vydechl naposledy, římský setník mu kopím probodne bok, z něhož
vychází krev a voda, symbol svátostí vašeho znovuzrození.
Z tohoto pramene se rodí církev; rodí se v kolébce vytvořené z krve Syna a ze
slz Matky.
Slzy a krev. Jsou cenou za vaše vykoupení; jsou znamením nesmírného utrpení;
jsou darem Božího milosrdenství, které sestoupilo k obnově celého světa.
Dnes prožíváte nový Velký pátek.
A kolik krve ještě skane z plačících očí vaší nebeské Maminky!
Je to krev dětí zabitých v lůně jejich matek; je to krev prolitá všemi oběťmi násilí
a nenávisti, bratrovražedných bojů a válek.
A také mnoho slz kane z mých mateřských očí nad lidstvem, které v sobě samém nosí důvod ke svému odsouzení.
Slzy a krev. Chci tomuto ubohému lidstvu pomoci k návratu k jeho Pánu, na
cestu obrácení a pokání, a tak mu dávám jasná znamení svého mateřského utrpení
a bolestné strarostlivosti.
Proto mi na některých mých obrazech kanou krvavé slzy.
Jak by se nemohl pohnout syn nad svou plačící matkou? Jak byste se nemohli
pohnout vy, moji synové, nad svou nebeskou Maminkou, plačící krvavými slzami?
A přesto tato tak závažná znamení, která vám dnes dávám, nejsou přijímána, nevěří se jim, dokonce se jim otevřeně kladou překážky a odmítají se.
A tak vy bráníte mé poslední akci, kterou podnikám pro vaši záchranu.
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Takže, moji ubozí synové, už mi není poskytnuta možnost zadržet ruku Boží
spravedlnosti, která svým hrozným trestem očistí lidstvo, jemuž není pomoci, protože tvrdošíjně odmítá přijmout všechny tyto mimořádné kroky vaší nebeské Maminky.
Teď už jak na církev, tak na lidstvo přišla bolestná a krvavá zkouška.
Vidím vaše cesty zkropené slzami a krví. Tento svět bude očištěn Boží spravedlností, protože dosáhl dna zvrácenosti a vzpoury proti svému Bohu, který byl dnes
pro vaši spásu obětován a na kříži zabit.
Aspoň vy, moji milí, zůstaňte se mnou pod křížem, spolu s vaším bratrem Janem, dodejte posily a útěchy vaší bolestné Matce, znovu probodávané mečem tak
velkého odpadu. A spojte svou bolest s mou bolestí, abyste ještě prosili o zázrak Božího milosrdenství pro svět.“
Capoliveri (Livorno), 15. dubna 1995
Bílá sobota

Bděte se mnou
„Milovaní synové, zůstaňte u své nebeské Maminky v tento den, kdy tělo mého
Syna Ježíše odpočívá bezduché ve svém novém hrobě.
Bděte se mnou.
V modlitbě, kterou musíte konat se mnou a skrze mne.
Dnešní den prožívala vaše nebeská Maminka v neustálém životním společenství s nebeským Otcem, který mi dával veškerou svou lásku a s božskou něhou vléval drahocenný balzám do každé mé rány. Otec tak viděl rozkvétat všechno utrpení
Syna i Matky v radosti, že mohl konečně obejmout svazkem lásky a života celé lidstvo, už vykoupené a zachráněné.
Tento den jsem žila svým duchem v blízkosti těla svého Syna, pohřbeného v novém hrobě.
Mé modlitby je zakrývaly jako vonná mast; moje slzy je celé čistily od krve
a moje ruce s mateřskou něhou zacelovaly všechny jeho rány.
A tak jsem připravovala jeho bezduché tělo k přijetí nového a mocného dechu
života.
V tento den mě Duch Svatý choval ve svém svatebním hájemství, skýtal mi radost a pokoj a vyslovoval své božské díky za to, že jsem ve svém panenském lůně
přijala a až do hrobu doprovodila jednorozeného Syna Boha Otce.
Bděte se mnou.
Bděte v naději, která se právě v tento den promění v jistotu.
Když se mi můj Syn Ježíš ukázal ve svém oslaveném těle nad slunce zářícím
a něžně mě přivinul na své Božské Srdce, skončilo všechno mé utrpení.
Od nynějška je smrt přemožena životem, hřích milostí, zlo dobrem, nenávist láskou, satan Božím Synem mrtvým a vzkříšeným.
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Bděte se mnou.
V důvěře prožíváte se mnou tento sobotní den.
V hrobě leží celé toto ubohé lidstvo, ovládnuté znovu zlým duchem a zotročené hříchem a zlem.
Je to sobota jeho dlouhého pohřbu.
Lidstvo brzy vyjde z hrobky, v níž leží, až se Ježíš vrátí ve slávě a zavede je do nové zahrady svého zmrtvýchvstání.
Chystá se velký zázrak Božího milosrdenství. Zopakuje pro celé lidstvo to, co se událo na mém Synu Ježíši. Protože toto lidstvo bude zcela obnoveno mocným dechem Ducha Svatého, jenž se rozleje po celé zemi, a ta se vrátí do náruče svého nebeského Otce,
který se v ní bude cítit blaženě, až Ježíš založí v obnoveném světě své slavné království.
Proto vás, milí synové, dnes vyzývám, abyste bděli se mnou v modlitbě, naději
a důvěře během této dlouhé soboty, která už končí.“
Capoliveri (Livorno), 16. dubna 1995
Velikonoční neděle

Triumf Božího milosrdenství
„Milí synové, radujte se se mnou, Matkou zarmoucenou umučením a Matkou
utěšenou a potěšenou zmrtvýchvstáním.
Ať se vaše radost spojí s radostí všech andělských zástupů, klanějících se mému
Synu Ježíši, když se jim představuje v zářícím jasu svého Božství.
Ať se spojí s radostí celého ráje, který vítá Božího Syna, vzkříšeného a sedícího po pravici Otce, ať se spojí s radostí spravedlivých, kteří pozdravují v předpeklí
okamžik svého vysvobození.
Dnes každý tvor prochází novými záchvěvy života.
Celé lidstvo jásá neskonalou radostí, protože v ukřižovaném, zesnulém a vzkříšeném Ježíši vidí triumf Božího milosrdenství
milosrdenství.
Triumfu Božího milosrdenství je dosaženo splacením dluhu Boží spravedlnosti za
spáchaný hřích prarodičů, jenž způsobil odsouzení celého jejich potomstva.
Dnes se ve vzkříšeném Kristu uskutečňuje zázračný návrat celého lidstva do náruče jeho nebeského Otce.
Ježíš se nabídl jako oběť smíření, aby milosrdná láska Otcova mohla přijmout do
svého společenství života vykoupené a spasené lidstvo.
Triumf Božího milosrdenství se dovršuje vítězstvím dobra nad zlem, milosti nad
hříchem, lásky nad nenávistí, života nad smrtí.
Kristus vystupující vítězně z hrobu vytyčuje světlou cestu pro celé lidstvo, aby
mohlo odpovědět na velký dar, který mu dal.
Je to cesta lásky.
Láska je teď povolána, aby zvítězila nad sobectvím a nenávistí, nad násilím a válkou, nad neporozuměním a rozdělením.
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Triumf Božího milosrdenství se dovršuje nad satanem a nad všemi zlými duchy,
poněvadž tento den znamená okamžik jejich největší porážky.
Satan ještě může vyvíjet činnost, aby přivedl do zkázy a záhuby toto křehké lidstvo, i když bylo vykoupeno.
Ale nakonec bude triumf patřit cele Bohu, protože Kristus je váš jediný Spasitel a váš Vykupitel.
V této postní době zápas mezi dobrem a zlem, mezi milostí a hříchem, mezi Bohem a satanem dosahuje vrcholu své slávy.
Zdá se, že ve vašich dnech satan dosáhl svého vítězství, jak se stalo během soboty, kdy bezduchý Ježíš ležel v hrobě.
Ale blíží se chvíle, kdy se zmrtvýchvstalý Kristus zjeví v celé své moci, zlo bude
zničeno, satan navždy poražen a tehdy se zjeví v plném jasu triumf Božího milosrdenství nad světem.“
Perpignan (Francie), 13. května 1995
Výročí 1. zjevení ve Fatimě

Modlete se za papeže
„Připomeňte si dnes první zjevení v Cova da Iria ve Fatimě, prvním z četných večeřadel mého Hnutí, jež můj malý syn ještě povede po celé Francii, kterou můj protivník velice ohrožuje a ovládá, ale vaše nebeská Maminka ji brání a chrání.
A právě zde více než jinde se stává aktuálním a naléhavým poselství, jež jsem
vám dala ve Fatimě r. 1917.
Pozorujte milosrdnýma očima své nebeské Maminky trpící a rozdělenou církev,
ohroženou ztrátou víry a velkým odpadem.
Vidíte, jak jsou pastýři biti, jak se stávají vlažnými a nevěrnými, a tak se stádo
stále víc rozprchává po cestách zla a hříchu a hrozí mu nebezpečí věčné záhuby.
Mějte soucit s hlubokou bolestí mého Neposkvrněného Srdce při pohledu na nesvornost, která hluboce pronikla do samého srdce církve vinou neposlušnosti a odporu (mnohých) biskupů a kněží vůči papeži, který byl Ježíšem ustanoven za základ církve a za neomylného strážce její pravdy.
– Modlete se za papeže.
Nynější papež je největším darem, který vám mé Neposkvrněné Srdce dalo pro
dobu očisty a velkého utrpení. Důležitá část mého poselství a mého tajemství, které jsem zde při svém zjevení sdělila třem dětem, se týká právě osoby a poslání papeže Jana Pavla II.
Jak velké je jeho utrpení!
Často je jakoby rozdrcen tíhou kříže, který je čím dál těžší.
Lidstvo se žene cestou násilí a nenávisti, bratrovražedných bojů a válek přes jeho úzkostlivé volání, které doléhá ke všem a kterým snažně žádá o mír.
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Toto lidstvo se čím dál víc stává otrokem blahobytu a zábavy, materialismu a hedonismu, zatvrzelosti srdce a necitelnosti k potřebám malých, chudých, vykolejených, utlačovaných a vykořisťovaných.
Jak velice papeže bolí, když vidí tak ohrožené lidstvo běžet nezodpovědně po
cestě vlastní záhuby.
– Modlete se za papeže.
Jak krvácí jeho srdce nad rozdělením, jež zapouští v církvi kořeny, nad stále se
šířící ztrátou víry, nad bludy, které se hlásají a šíří; přes jeho odvahu a úsilí, s nimiž
všude ve světě posiluje všechny ve věrnosti Kristu a jeho evangeliu.
Jeho encykliky jsou opravdovými majáky, které svítí z nebe do hluboké temnoty, zahalující celý svět.
– Modlete se za papeže.
Prožívá hodinu Getseman a Kalvárie, ukřižování a sebeobětování.
Pán na něj pohlíží jako na nejvzácnější oběť, jež musí být nyní přinesena na oltáři jeho kněžského obětování.
Milovaní synové, zůstaňte stále se mnou pod křížem, na němž můj papež, mnou
utvářený, vedený a tak milovaný, dokonává svou velkou oběť lásky a bolesti.
A právě pro oběť tohoto mého prvního milovaného syna se Boží spravedlnost
snoubí s velkým milosrdenstvím.
Po období zkoušky, která bude očistou pro celý svět, vyvstane na světě nová
éra jím předpovězená a ohlášená, a proto v této poslední době vás všechny vyzývá,
abyste překročili zářivý práh naděje.“
Vacallo (Švýcarsko), 4. června 1995
Svatodušní svátky

Ohnivé jazyky
„Spojeni v mimořádném večeřadle modlitby se mnou, milí synové, slavíte dnes
slavnost Ducha Svatého.
Nacházela jsem se s apoštoly a učedníky ve večeřadle v Jeruzalémě, když se udál
zázrak seslání Ducha Svatého v podobě ohnivých jazyků.
A s radostí jsem viděla zázrak jejich úplné proměny. Z dřívějších bázlivců
a ustrašenců vyšli z večeřadla odvážní a nebojácní svědkové Ježíše a jeho evangelia.
V duchovním večeřadle mého Neposkvrněného Srdce se musí teď uskutečnit
zázračná událost druhých Letnic, po nichž voláte a které očekáváte.
Ještě sestoupí na církev a na celé lidstvo zázračné ohnivé jazyky.
– Jazyky božského ohně dodají teplo a život lidstvu, prochladlému egoismem
a nenávistí, násilím a válkami. Vyprahlá země se tak otevře vánku Božího Ducha,
jenž je promění v novou a podivuhodnou zahradu a v ní bude s vámi stále přebývat Nejsvětější Trojice.
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– Ohnivé jazyky sestoupí, aby osvítily a posvětily církev, která prožívá temnou
hodinu Kalvárie a je bita v pastýřích, zraňována ve stádě, opouštěna a zrazována
svými členy, vystavena vichru bludů, prosáklá ztrátou víry a odpadlictvím.
Božský oheň Ducha Svatého ji uzdraví z každé nemoci, očistí od každé skvrny
a nevěry, oděje ji novou krásou, zahalí ji svým jasem, takže bude moci nalézt znovu svou jednotu a svatost a světu vydá plné, univerzální a dokonalé svědectví o Ježíšovi.
– Ohnivé jazyky sestoupí na vás, moji ubozí synové, které tak podvádí a svádí satan a všichni zlí duchové, kteří v těchto letech dosáhli velkého triumfu.
A tak budete osvíceni tímto božským Světlem a uvidíte sebe samy v zrcadle
pravdy a svatosti Boží.
Bude to jako soud v malém, který otevře dveře vašeho srdce k přijetí velkého daru Božího milosrdenství.
Duch Svatý tedy učiní nový zázrak všeobecné proměny v srdcích a v životě
všech: hříšníci se obrátí, slabí budou posíleni, nemocní dosáhnou zdraví, zbloudilí
se navrátí do Otcova domu, oddělení a rozdělení dojdou k plné jednotě.
Tak se uskuteční zázrak druhých Letnic, které přijdou s triumfem mého Neposkvrněného Srdce nad světem.
Teprve pak uvidíte, jak ohnivé jazyky Ducha Lásky obnoví celý svět a ten bude
úplně proměněn největším projevem Božího milosrdenství.
Proto vás zvu, abyste strávili tento den ve večeřadle, spojeni v modlitbě se mnou,
Matkou milosrdenství, v naději a toužebném očekávání blízkých Letnic.“
Valdragone (Republika San Marino), 28. června 1995
Duchovní cvičení formou večeřadla s 20 biskupy a 300 kněžími
MKH z Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie

Pro záchranu světa
„V těchto dnech utěšujete a oslavujete mé Neposkvrněné Srdce vy, biskupové
a kněží mého Hnutí, kteří jste letos přišli ze všech částí světa v tak velkém počtu jako dosud nikdy, abyste se mnou prožili týden v nepřetržitém večeřadle, sjednoceni
v modlitbě a bratrské lásce.
Spojuji se s vámi v modlitbě. V této vaší době je pro mne modlitba mých kněží
nutná pro záchranu světa.
Vytvářím mezi vámi větší a hlubší bratrský vztah. Jako Maminka vás volám,
abyste se setkali, pomáhám vám, abyste se poznali, podněcuji vás, abyste se měli rádi.
Moje Srdce má radost, když vidím, jak rostete ve vzájemné lásce, takže se stáváte
stále víc jedním srdcem a jednou duší.
Tak tedy mohu uskutečňovat na každém z vás svůj plán triumfu mého Neposkvrněného Srdce pro záchranu světa.
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Pro záchranu světa z vás vytvořím cenné nástroje Božího Milosrdenství.
Vidíte, do jaké propasti bídy a beznaděje upadlo toto lidstvo, které se úplně
vzdálilo od Boha.
Samo se nemůže pozvednout, nepřivede-li je k záchraně velké milosrdenství:
aby milosrdný Pán mohl působit prostřednictvím vás, biskupů a kněží, které zvlášť
mateřsky miluji.
Dívejte se mýma mateřskýma očima na všechny ty bolesti, hříchy, vzpoury
a zvrácenosti tohoto lidstva, které nese tíhu velkého soužení, které právě prožíváte.
Ať také z vašich očí kanou slzy bolesti a hlubokého soucitu.
Pomáhejte všem mýma mateřskýma rukama, aby se vrátili cestou pokání a obrácení; vezměte do své mateřské náruče maličké, ubohé a slabé; podněcujte ke
smíření rozdělené rodiny; těšte ty, co trpí: ať není nikdo vámi opomenut nebo
opuštěn.
Kráčejte ve šlépějích své nebeské Maminky a hledejte ty nejvzdálenější; pomáhejte odvrženým a opuštěným; vlévejte naději zoufalým a utiskovaným; lejte balzám do
hlubokých ran zraněných; sbírejte krev, kterou prolily nesčetné oběti nenávisti, bratrovražedného násilí a válek.
Milujte všechny tlukotem mého Neposkvrněného Srdce, a tak se stanete nástroji
triumfu Božího Milosrdenství a triumfu mého mateřského Srdce.
Pro záchranu světa chci z vás udělat nové srdce nové církve, které bude dávat
útěchu v těchto dnech, ve kterých církev prožívá hodinu své agonie a je stále více
opouštěna, zrazována, bičována a křižována svými vlastními syny.
Buďte v církvi mou vlastní vroucně zanícenou a věrnou přítomností.
Mým Srdcem milujte svou svatou Matku církev, která trpí a na svých ramenou
nese tak velký a těžký kříž.
Buďte velkou oporou papeži, který prožívá hodinu svého obětování. Podporujte své biskupy modlitbou a učenlivostí. Poskytujte všechnu možnou pomoc svým
bratřím kněžím, kteří padají, podléhají pod tíží velkých nesnází a podlých nástrah
mého Odpůrce. Nikoho nesuďte.
Milujte všechny něžností mého mateřského Srdce a vytvářejte tak nové srdce
nové církve, která se zrodí triumfem mého Neposkvrněného Srdce.
Kdybyste se mnou i vy viděli jas svatosti a plnost jednoty církve po tomto
období velkého soužení, jásali byste radostí! Proto tedy všechny národy půjdou
k ní, která se zase stane světlem pravdy a milosti, jednoty a svatosti pro záchranu světa.
Milovaní synové, v těchto dnech jsem každému z vás dala velké milosti. Opravdu jsem pro vás dostala v hojnosti dary Ducha Svatého, který ve vás působil změnu srdce a života. Jak důležitými se staly tyto dny pro vás, to poznáte brzo. Nyní
vám dávám milost žít v Srdci Nejsvětější Trojice, kde vaše nebeská Maminka trvale přebývá.
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Pro záchranu světa buďte všude věrnými správci Ježíšovy milosrdné lásky
a nechte se stále vést ode mne, která jsem Matkou Božího Milosrdenství, protože
jenom v triumfu božského Milosrdenství se může ve světě uskutečnit triumf mého
Neposkvrněného Srdce.
Vyjděte z tohoto večeřadla v radosti a pokoji a neste do všech částí světa útěchu
mé mateřské přítomnosti mezi vámi.
Žehnám vám všem i vašim drahým, kteří jsou svěřeni vaší službě, všem vám
žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Sant’ Omero (Teramo), 5. srpna 1995
Svátek P. Marie Sněžné

Bílé sněhové vločky
„Následujte mě, milovaní synové, po cestě, kterou jsem vám vytyčila svými poselstvími, chcete-li prožívat ustavičně a dokonale zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, které jste učinili.
– Na cestě mých poselství učte se být oddáni mně jako malé děti a nechat se vést
s prostotou, důvěrou a synovskou oddaností.
Tato vaše oddanost je pro mne nutná, abych mohla působit ve vás a ve vašem
životě.
Mým mateřským úkolem je každodenně vás přetvářet, abyste mohli dokonale
plnit Boží vůli.
Tak vám pomohu osvobodit se od hříchu a kráčet po cestě Boží milosti, lásky,
čistoty a svatosti.
Ve velké poušti, v níž žijete, v nesmírném moři nečistoty, zaplavující tento svět,
podmaněný zlým duchem, snášejí se z mého Neposkvrněného Srdce bílé sněhové
vločky na vás, syny mně zasvěcené, abyste mohli všude rozšiřovat mou nebeskou
vůni a stát se pro svět znamením a nástrojem Božího milosrdenství.
– Na cestě mých poselství jste utvářeni tak, abyste hlásali odvážně a horlivě Ježíšovo evangelium.
Jak trpí mé mateřské Srdce, když na záplavu bludů a herezí, skandálů a špatných
příkladů se odpovídá hlubokým mlčením, obrovskou lhostejností a kompromisy ze
strany těch, kteří mají povinnost mluvit.
V dnešní době jako nikdy jindy se mnozí pastýři stali „němými psy“, kteří
nehlídají jim svěřené stádo před ohrožením, pokušením a zardoušením dravými vlky.
A to je proto, že evangelium mého Syna Ježíše je haněno a pustošeno ve všech
svých částech.
Mou mateřskou úlohou je tedy vést vás k víře v evangelium, abyste se řídili jedině moudrostí evangelia a žili do posledního písmene podle evangelia.
K tomu vás vedu s mateřskou něžností i rozhodností pomocí svých poselství.
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Tak se v této velké záplavě odpadlictví snášejí bílé sněhové vločky z mého Neposkvrněného Srdce na vás, mně zasvěcení synové, abyste mohli všude roznášet světlo
Božího Slova a stali se nástroji, aby všude zazářila ve svém největším jasu celá Pravda obsažená v Evangeliu mého Syna Ježíše.
– Cestou mých poselství vás dovedu k porozumění tomu, co je napsáno
v Knize dosud zapečetěné.
Mnoho stránek z toho, co je obsaženo ve Zjevení sv. Jana, jsem vám už vysvětlila.
Především jsem vás upozornila na velký boj, který se rozpoutá mezi Ženou oděnou sluncem a Rudým drakem, podporovaným černou šelmou, tj. zednářstvím.
Také jsem vám odhalila lstivé a ďábelské nástrahy, které vám nakladlo zednářství, když proniklo do nitra církve a soustředilo svou moc tam, kde Ježíš položil
střed a základ její jednoty. Nebojte se, protože toto tvoří část tajemného zla, které
církev zná od svého zrodu. Opravdu, i do sboru apoštolů vstoupil satan, který vnukl Jidášovi, jednomu ze dvanácti, aby se stal zrádcem.
V těchto vašich časech se tajemství zla projevuje ve vší své hrozné moci.
V této chvíli velkého utrpení, které přišlo na církev a lidstvo, snášejí se bílé sněhové vločky z mého Neposkvrněného Srdce na vás, mně zasvěcené syny, abyste
mohli všem roznášet můj mateřský hlas, který vás vede k naději a důvěře.
Potom budete moci vzít za ruku mnoho mých ubohých dětí, zbitých a utlačených vichrem velkého trápení, a společně překročit zářivé prahy naděje v radostném očekávání, až se s triumfem mého Neposkvrněného Srdce snesou na svět bílé
sněhové vločky Božího milosrdenství.“
Rubbio (Vicenza), 15. srpna 1995
Svátek Nanebevzetí P. Marie

Znamení jisté naděje
„Dnes pozorujete svou nebeskou Maminku, vzatou do nebeské slávy i se svým
tělem.
Připojte se k radosti všech nebeských zástupů, svatých a duší těch, kteří se dosud očišťují v očistci.
Sdílejte také radost církve, poutnice pouští světa a dějin, jak rozjímá o vaší nebeské Mamince jako o znamení útěchy a jisté naděje.
– Jsem znamením jisté naděje pro církev, kráčející ke své dokonalé oslavě, kterou
pozná ve chvíli Kristova slavného návratu k vám.
V této poslední době velkého utrpení, v závěrečné fázi druhého příchodu, již
prožíváte, jako naděje se otevírá v životě církve jistota, že při ní stále stojím a pomáhám jí s tlukotem mého mateřského a milosrdného Srdce. Má přítomnost v církvi
je tak posilou v jejím utrpení, úlevou v její námaze, silou v jejím hlásání, podporou
její víry, pomocí na její cestě ke svatosti.
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– Jsem znamením jisté naděje pro lidstvo, dnes tak velice ovládané zlým duchem,
tak ohrožené v samém jeho životě, zasažené sobectvím a nenávistí, bratrovražednými boji a válkami.
Jako Maminka pomáhám celému lidstvu k návratu k jeho Pánu, na cestu pokání
a modlitby, obrácení, změny srdce a života.
A takto pro ně připravuji nové dny pokoje a ne zármutku, dny veselí a radosti.
Především se v těchto posledních časech zpřítomňuji výrazným způsobem,
abych připravila lidstvo k přijetí Ježíše, který se vrací ve slávě, a abych způsobila jeho úplnou a dokonalou proměnu.
– Jsem znamením jisté naděje pro vás všechny, mé ubohé syny, kteří nesete břímě
mnoha útrap a velkých bolestí.
Tyto útrapy nyní musí pro všechny vzrůstat a bolesti se stále budou zvětšovat,
jelikož žijete v závěrečném období velkého utrpení.
Dnes pozorujte svou nebeskou Maminku vzatou do nebeské slávy, chcete-li překročit práh naděje.
Ze svého Neposkvrněného Srdce sesílám rosu Božího milosrdenství, libý balzám, který zakrývá otevřené a krvavé rány všech mých dětí.
– Jsem znamením jisté naděje pro vás, hříšné a vzdálené, nemocné a zoufalé, utlačované a pronásledované, pro vás, sražené a pošlapané, zraněné násilím a nenávistí,
pro vás, zbité a zabité v bratrovražedných bojích a válkách.
V závěrečné fázi velké zkoušky pocítíte mou mateřskou přítomnost, jež vám
pomůže překročit práh naděje, abyste vstoupili do nové éry pokoje, jehož dosáhne církev, lidstvo a vy všichni, s triumfem mého Neposkvrněného Srdce ve
světě.“
Sale (Alessandria), 8. září 1995
Narození P. Marie

Světlo, láska a mateřská něžnost
„Dnes pozorujte svou Maminku jako děvčátko.
Okolo mé kolébky plesají andělé a nebeští svatí, duše, které se očišťují v očistci,
a putující církev, která žije v poušti světa na bolestné cestě do nebeské vlasti.
Dnes vás chci všechny mít okolo kolébky, do níž jsem byla položena po svém narození, moji milovaní synové a děti mně zasvěcené.
– Chci vás pozorovat těmato svýma očima, které se sotva otevřely světlu.
Jste určeni, abyste byli zorničkami mých očí; jste určeni, abyste roznášeli moje
světlo do všech koutů světa.
Světlo, které vám dávám, je světlo mého Syna Ježíše.
Neste všude světlo jeho Slova a přemozte velkou temnotu bludu, rozšířeného ve
světě. Neste světlo jeho života, abyste přemohli ledy hříchu a zla, jež vysušilo a zatvrdilo srdce mnoha mých synů.
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Neste světlo jeho přítomnosti mezi sebe, aby mohla sestoupit na každé místo na
zemi nebeská rosa Božího milosrdenství.
– Chci vás milovat tímto svým Srdcem, které právě začalo tlouci a už víc nepřestane.
Jste povoláni k tomu, abyste byli největší láskou mého Neposkvrněného Srdce;
jste určeni nést mou lásku do všech koutů světa. Láska, kterou vám dávám, je láska mého Syna Ježíše.
Neste všude žár jeho vroucí božské lásky; spalujte plamenem lásky každou lidskou bídu, každé sobectví, každé násilí, každou zášť, každé rozdělení, každý hřích.
Dnešním dnem začíná sice dosud skryté, ale jisté, definitivní vítězství Lásky.
Proto mi byl darován tento život, abych se mohla stát Matkou života, dát Věčnému Slovu Otcovu svou lidskou přirozenost, s níž dokoná dílo vykoupení a osvobodí celé lidstvo od zlého ducha a hříchu.
Neste tedy do všech koutů světa oheň jeho božské Lásky a pak s triumfem mého
Neposkvrněného Srdce zahájíte novou civilizaci lásky.
– Chci vás laskat těmato svýma rukama, jež mají za úkol shromažďovat všechny mé syny.
Vy jste povoláni pocítit mé laskání; vy jste určeni zanést všude posilu mé mateřské něhy.
Proto vás vedu do domu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, abyste mohli být proměněni jeho božskou něhou.
Ať se vaše srdce stane citlivým a otevřeným, pokorným a mírným, něžným
a soucitným.
Vaše kněžská něha sestoupí na každou ránu; bude pokrmem hladových, nápojem žíznivých, odpuštěním hříšných, pomocí potřebných, uzdravením nemocných, oporou tápajících, vůdcem nejistých, podporou utlačených, spásou
všech.
Jenom tak můžete uspíšit triumf mého Neposkvrněného Srdce. Jen když všude
rozšíříte světlo, lásku a mateřskou něhu vaší Maminky – tohoto děvčátka – můžete
se stát vzácnými nástroji triumfu Božího milosrdenství ve světě.“
Milán, 14. září 1995
Povýšení sv. Kříže
a vigilie mé cesty do celé Brazílie

Ukřižovaný Ježíš je vaší spásou
„Jsi v předvečeru dlouhé a namáhavé cesty, abys uspořádal večeřadla mého
Hnutí v dobrých šedesáti diecézích celé Brazílie, kterou můj protivník silně napadá,
ale vaše nebeská Maminka ji obzvláště miluje a chrání.
Obětuj mi svou modlitbu a utrpení; svou práci a únavu; svou malost a ubohost;
svou důvěru a synovské odevzdání.
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Tentokrát pocítíš větší měrou tíhu kříže, jejž ti nebeský Otec připravil, ale uvidíš
zvláštním způsobem triumf mého Neposkvrněného Srdce v srdcích a duších mnoha mých synů.
Nastupuješ tuto cestu ve svátek Povýšení sv. Kříže.
Ježíšův Kříž je znamením mého jistého vítězství.
Jedině Ježíše ukřižovaného musíte hlásat a velebit všude ve světě.
Ukřižovaný Ježíš je vaším Vykupitelem a Spasitelem.
Ukřižovaný Ježíš je váš Bůh, povýšený pro vaši spásu.
Ukřižovaný Ježíš je zvláště v této době pošetilostí pro moudré a pohoršením pro
učené a pyšné, ale jedině v něm je zajištěna vaše spása.
– Ukřižovaný Ježíš je spásou pro toto lidstvo, které se velmi vzdálilo od Boha, vytvořilo
civilizaci bez Něho a stanovilo si mravní zákon v rozporu se svatým Zákonem Božím.
Proto nese tíhu nesmírných útrap a kráčí v hluboké temnotě nenávisti a rozdělení, násilí a válek.
Ježíš se obětoval na kříži za jeho spásu. Je třeba, aby Kristův kříž zapustil kořeny v srdci tohoto lidstva, aby mohlo znovu najít cestu ke svému obrácení a návratu k Bohu.
Rosa Božího milosrdenství pak sestoupí a oživí poušť, v níž se lidstvo nachází,
a rozkvete nová zahrada úplného usmíření celého lidstva s jeho Pánem, Stvořitelem, Vykupitelem a Spasitelem.
– Ukřižovaný Ježíš je spásou pro církev, své mystické tělo, které prožívá tytéž události, utrpení a oběti. Ve své církvi obnovuje Ježíš oběť vykoupení, sděluje dar své
milosti a svým odpuštěním snímá všechen hřích a zlo světa.
Ve své ukřižované církvi se Ježíš stává spásou lidstva v těchto posledních časech
očisty a velkého utrpení. Proto budete voláni ke stále většímu utrpení, abyste vystoupili s Ježíšem na Kalvárii své kněžské oběti za život světa.
– Ukřižovaný Ježíš je spásou vás všech, moji synové, vystavených velkým nebezpečím ztráty orientace.
Jeho oběť, která se obnovuje v každé chvíli od východu slunce až na západ, dává
stále Otci spravedlivé dostiučinění, sesílá všude rosu své božské milosti, svým Duchem sděluje oheň lásky, obnovuje srdce a duše všech.
Ukřižovaný Ježíš se zvláště v těchto posledních časech stává znamením naděje
a jistého vítězství.
Jeho zářící Kříž, jenž se rozprostře na nebi od východu až na západ, oznámí vám
všem Ježíšův návrat ve slávě.
Proto vás dnes zvu, abyste se dívali na Kříž, na němž je Ježíš povýšen, aby k sobě přitáhl všechny národy.
Můj malý hochu, jdi nebojácně touto svou novou cestou.
Andělé Světla mého Srdce na můj příkaz všechno pro tebe zařídí. Ty kráčej
po všech cestách světa a všem přinášej zprávu o triumfu mého Neposkvrněného
Srdce.“
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Manaus (Amazonie – Brazílie), 17. září 1995
Stále dál
„Uvidíš jako nikdy dosud triumf mého Neposkvrněného Srdce v srdci a životě
mých malých synů.
Tisíce se jich účastnilo večeřadla ve vroucí modlitbě a s tak upřímným a spontánním nadšením, že dojali mé mateřské Srdce.
Vidíš, jak ze všech koutů světa odpovídají moji synové ANO.
Jsou to ti nejmenší, nejubožejší, pokorní, prostí: jejich odpověď naplňuje radostí mé Srdce. Mé bolestivé rány se zacelují a trny se mění ve vzácné vonné květy. Mé
slzy se mění v úsměv.
I v tomto tak rozlehlém státě Amazonii jsi mohl vidět triumf mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Toto se stane všude a ty, můj hochu, jsi nástrojem, jejž jsem si vybrala pro tak
velké poslání.
Proto musíš, nesen v mém náručí a mnou veden, jít stále dál.
– Stále dál a dál, neboť musíš dojít do nejvzdálenějších a nejztracenějších končin
země, kdekoliv srdce mých malých synů tlučou láskou ke Mně.
Ty sbírej tyto drahocenné tlukoty a ulož je do zářící zahrady mého Neposkvrněného Srdce.
– Stále dál v prostoru, kde najdeš všechny sjednocené do jediné velké rodiny, mé
syny radující se v nebi, ty, kteří se očišťují v očistci, a ty, kteří dosud trpí a bojují ve
vyprahlé poušti tohoto světa.
Jsi povolán, abys uvažoval o této úžasné skutečnosti, která tvoří v hluboké jednotě velkou rodinu církve, utvářenou v srdci Nejsvětější Trojice, pro niž jsem ustanovena za Matku a Královnu.
– Stále dál v čase, protože tvým posláním je spojit v mém Neposkvrněném Srdci
hodiny utrpení s hodinami radosti; hodiny velkých strastí s hodinami nových nebes a nové země; bolestné hodiny zkoušky s hodinami mého mateřského triumfu.
Proto pokračuj v pohodě na své cestě, neboť s mou pomocí a s mým vedením
musíš jít stále dál.
Nevšímej si své slabosti a ubohosti, své velké křehkosti, únavy a vyčerpanosti,
jež na tebe padá.
Raději si všímej radosti, kterou tvým prostřednictvím nebeská Maminka zasévá
do srdcí, milosti, která naplňuje srdce, života, který se ztrácí a opět rozkvétá, triumfu mého Neposkvrněného Srdce, který roste ze dne na den.
Miluj a žehnej všem, které potkáš na cestě, v místě, prostoru i čase, běž stále
dál.“
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Rio de Janeiro (Brazílie), 29. září 1995
Svátek archandělů Gabriela, Rafaela a Michaela

Časy budou zkráceny
„Můj plán se začíná splňovat všude.
Můj synáčku, vidíš, jak dochází k triumfu mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Co se zde děje, je znamením pro tebe.
Desetitisíce mých synů mi odpovídají s takovou láskou a nadšením, až to dojímá mé mateřské Srdce.
Pro odpověď, kterou odevšad dostávám od svých malých dětí, se přimlouvám za
zkrácení doby velké zkoušky, která je pro vás velmi bolestná.
– Doba bude zkrácena, jelikož jsem Matka milosrdenství a denně nabízím u trůnu Boží spravedlnosti svou modlitbu, spojenou s modlitbou svých dětí, které mi
odpovídají kladně a zasvěcují se mému Neposkvrněnému Srdci.
Bolesti svého Srdce spojuji se všemi strastmi dobrých lidí, kteří trpělivě nesou
kříž této doby velkého utrpení.
Bolesti ubohých a vykořisťovaných, malých a opomíjených, hříšných a vzdálených, nemocných a zoufalých, opuštěných a utiskovaných jsou shromážděny v zahradě mého mateřského utrpení a obětovány Boží spravedlnosti na znamení odčinění a ustavičné přímluvy.
– Doba bude zkrácena, protože jsem vaše Maminka a chci vám svou přítomností
pomáhat nést kříž bolestných událostí, které prožíváte.
Kolikrát jsem již zasáhla, abych víc posunula čas, začátek velké zkoušky k očištění ubohého lidstva, posedlého a ovládaného zlými duchy.
– Doba bude zkrácena, protože velký zápas vedený mezi Bohem a jeho Protivníkem je především na úrovni duchů a odehrává se nad vámi.
Tento hrozný boj se rozpoutává mezi duchy nebeskými a pekelnými, mezi Božími anděly a démony, mezi mocnostmi nebe a pekla.
V tomto velkém zápase je zvláštní úloha svěřena archandělu Gabrielovi, který
vás ozbrojí stejnou Boží silou; archandělu Rafaelovi, který pomaže hojivým balzámem všechny vaše rány; archandělu Michaelovi, který povede všechny andělské šiky k úplnému vítězství nad šiky pekelnými.
Proto vás svěřuji mocné ochraně těchto archandělů a vašich andělů strážných,
abyste byli vedeni a chráněni v boji, který se teď vede mezi nebem a zemí, mezi rájem a peklem, mezi sv. archandělem Michaelem a samým Luciferem, který se brzy
objeví se vší mocí antikrista.
Tak budete připraveni na velký zázrak, který nastane, až s triumfem mého Neposkvrněného Srdce sestoupí na svět božská rosa Božího milosrdenství.“
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Uruacu (Goias – Brazílie), 7. října 1995
Svátek P. Marie Růžencové

Moje vítězství
„Jsem Královna posvátného růžence.
Jsem Královna vítězství.
Úloha, která mi byla Nejsvětější Trojicí svěřena, je svádět boj a dovést k vítězství
šik Božích dětí, který zápasí s mocným vojskem otroků satana a zlých duchů.
„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ona ti rozdrtí
hlavu a ty budeš činit úklady její patě.“ (Gn 3,15)
Každodenně svádím tento boj a dosahuji vítězství.
– Moje vítězství se odehrává v srdcích všech mých synů, kteří se zasvětí mému
Neposkvrněnému Srdci a nechají se mnou utvářet a vést jako děti.
Tato srdce otvírám čistotě lásky, a tak mohu dosáhnout vítězství nad každou formou sobectví, nenávisti, násilí a šířit všude líbeznou vůni božské lásky.
– Mé vítězství se projevuje v duších, kterým pomáhám bojovat a vítězit nad každou formou hříchu.
Duše mých synů, osvícené milostí, ovládnuté božským životem, zpívají se mnou
věčné Magnificat k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
– Moje vítězství se dokoná v církvi, kterou osvěcuji svou vírou, pomáhám svou
přítomností, posiluji svou mateřskou něhou.
Sama ji vedu za ruku v této době očišťování k jejímu největšímu lesku, který ji
obklopí a učiní z ní největší světlo pro všechny národy světa.
– Moje vítězství se děje každý den nad tímto ubohým lidstvem, velmi nemocným
a vzdáleným od Boha, usilujícím vytvořit novou civilizaci bez něho.
Otevírám nové cesty pro návrat lidstva k Pánu, který je očekává s otcovskou láskou.
Volám své malé syny, aby se stali nástroji spásy pro všechny, a tak v tichu
a v skrytu denně připravuji a šířím mezi vámi Boží království.
– Moje úplné vítězství přijde na svět s triumfem mého Neposkvrněného Srdce.
Zázrak Božího milosrdenství v moci Ducha Svatého obnoví tvářnost země a ta se
změní ve vonnou a vzácnou zahradu, v níž Nejsvětější Trojice najde zalíbení a dosáhne od celého stvořeného vesmíru své největší slávy.“
Jauru (Matto Grosso – Brazílie), 12. října 1995
Svátek Naší Paní di Aparecida, patronky Brazílie

Jsem oslavována
„Můj malý synu, ještě se nacházíš v místě, kde jsem velmi milována a uctívána,
a pořádáš podivuhodná večeřadla s tisíci dětí a mládeže, kteří přišli z velmi vzdálených společenství. Přesto jsi zorganizoval tři dny duchovních cvičení ve formě stálého večeřadla s těmi věřícími, kteří jsou apoštoly mého Hnutí v celé Brazílii.
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Dnes radostně a slavnostně slavíte svátek své nebeské Maminky jakožto Patronky tohoto velkého národa.
Vidíš, jak jsem zde všude oslavována.
– Jsem oslavována ohlasem, kterého se mi dostává všude od mnoha mých synů,
kteří přijali mou výzvu zasvětit se mému Neposkvrněnému Srdci.
Teď žijí v mém Srdci a jsou příjemným balzámem na každou ránu mé velké bolesti.
Vidíš, jak mě milují a oslavují.
Jsou z nejmenších, z nejubožejších, z nejprostších, které svět ignoruje a kterými opovrhuje.
Ach! Přiveď mi ve stále větším počtu tyto mé malé děti, protože jsou mým největším a nejvzácnějším pokladem.
– Jsem oslavována velmi intenzivní modlitbou, jež je mi věnována v této době
vyprahlosti a velké rozmařilosti.
Vidíš, jak jsou všude rozšířena večeřadla, zvláště mezi dětmi, mládeží a v rodinách.
Kolik rodin se zachránilo před rozpadem nebo se po letech odloučení opět daly
dohromady díky velkému rozšíření rodinných večeřadel!
Ona jsou mocným prostředkem, který vám mé Neposkvrněné Srdce dává
k uchránění křesťanské rodiny od nebezpečí, jež ji ohrožují, jako jsou nevěra, rozdělení, odloučení, útěk k prostředkům bránícím životu a zločinné potraty, které
jsou civilními zákony povoleny, ale volají o pomstu před tváří Boží.
– Jsem oslavována, protože zatímco se jinde stále víc šíří nedbalost a liknavost,
lhostejnost a vlažnost vůči mému Synu, skutečně přítomnému v Eucharistii, zde
naopak eucharistický Ježíš přijímá ustavičný hold lásky, klanění, díků a odčinění.
Eucharistický Ježíš je slavnostně vystaven na oltáři po celý den a moji malí synové setrvávají na kolenou v láskyplné adoraci před trůnem, na němž vládne Oběť
přinesená pro vaši spásu.
Jak Ježíšovo Srdce na tomto místě oplývá radostí, posilou, útěchou a vděkem!
– Jsem oslavována, neboť moje Hnutí je v tomto národě všude rozšířeno jako nikde jinde ve světě.
Žehnám všem těmto svým synům, kteří přišli i z největší dálky, aby se zúčastnili
třídenního ustavičného večeřadla.
V nich jsem oslavována.
Také dnes vám opakuji, že Brazílie mi náleží, je mým majetkem. Jsem Maminkou a Královnou Brazílie a chci přinést tomuto velkému národu, kde jsem velmi
milována, vzývána a oslavována, dar spásy a pokoje.
Co se zde děje, nechť se stane pro vás znamením, které vám ukáže, jak v tichu
a v skrytu každodenně uskutečňuji triumf svého Neposkvrněného Srdce v největším triumfu Božího milosrdenství ve světě.
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Ten bude brzy zcela obnoven mocným a mimořádným zásahem té, již vzýváte
jako svoji Královnu a Matku milosrdenství.“
Pouso Alegre (Minas Gerais – Brazílie), 1. listopadu 1995
Svátek Všech svatých

Nebe se spojuje se zemí
„Pokračuj na této své podivuhodné cestě, můj malý synu, a odpovídej na poslání, které jsem ti svěřila.
Všude vidíš triumf mého Neposkvrněného Srdce, který nesu dál, teď už způsobem stále zřejmějším, v srdcích a v duších.
– Nebe se spojuje se zemí.
V mém Neposkvrněném Srdci pro vás dochází každý den k setkání s vašimi bratry a sestrami, kteří vás předešli na věčnost a teď se těší věčné blaženosti svatých.
Ve světle Nejsvětější Trojice pozorují můj plán a jejich radost roste vizí Kristova
triumfu, který konečně utvoří nová nebesa a novou zemi.
– Nebe se spojuje se zemí v jedno velké společenství modlitby, která stoupá ode všech
mých dětí, aby Ježíš uspíšil svůj návrat ve slávě a celý svět se proměnil v onu podivuhodnou zahradu milosti a svatosti, v níž by Nejsvětější Trojice mohla nalézt zalíbení.
– Nebe se spojuje se zemí utvořením jediného šiku, jehož jsem já nebeskou Vůdkyní pro svedení nejdůležitější etapy boje proti satanovi a všem silám zla a pro dosažení mého největšího vítězství.
– Nebe se spojuje se zemí nyní, kdy prožíváte závěrečné období očisty a velkého utrpení.
Tak nebeští svatí osvěcují vaše bytí, podporují vás svou mocnou pomocí, chrání
vás před lstivými nástrahami mého protivníka, vedou vás za ruku po cestě svatosti
v starostlivém očekávání, že i vy se jednoho dne připojíte k jejich věčné blaženosti.
Proto vás dnes zvu k prožívání radostné zkušenosti společenství svatých.
Nyní přijímáte sílu a odvahu k přemáhání chvil zkoušky a z nebe je vám osvětlena
bolestná cesta, kterou musíte všichni projít k překročení zářného prahu naděje.
– Nebe se spojuje se zemí v rajské zahradě mého Neposkvrněného Srdce, protože s jeho triumfem se snese z nebe rosa Božího milosrdenství, které dovede k novému životu celý svět.“
Barretos (Brazílie – Město Mariino), 15. listopadu 1995
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s biskupy a kněžími MKH z celé Brazílie

Rozšiřujte moje světlo
„Bolesti mého Srdce se dostává vaší útěchy a mé slzy se mění v úsměv při pohledu na vás zde, shromážděné v trvalém večeřadle modlitby a bratrství, biskupy
a kněze mého Hnutí, kteří jste přišli ze všech částí Brazílie.
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Jsem stále s vámi.
Připojuji se k vaší modlitbě a dodávám jí síly; pomáhám vám kráčet společně ve
vzájemné lásce, až se stanete jedním srdcem a jednou duší.
Získám pro vás dar Ducha Svatého, který sestoupí na toto vaše večeřadlo, jako
sestoupil ve večeřadle v Jeruzalémě.
Duch Svatý vás přetváří, mění vaše srdce a udílí moudrost vaší mysli, abyste
mohli dnes být rozžatým světlem na hoře v této době velké temnoty.
– Rozšiřujte moje světlo v hluboké tmě, která se snesla na svět.
Je to tma popírání Boha; je to tma falešných ideologií, materialismu, hedonismu
a nečistoty. Vidíte, jak se svět vrátil k pohanství a žije pod jhem velkého otroctví.
Ve vašem velkém národě, kterému můj Protivník činí takové úklady, ale který
vaše nebeská Maminka velmi miluje a chrání, se stále víc rozšiřují sekty a vzdalují
mnoho mých dětí od pravé církve.
– Rozšiřujte moje světlo usilovným a věrným kázáním Ježíšova evangelia. Jeho
božské Slovo musíte hlásat se stejnou zřetelností a prostotou, s jakou je hlásal Ježíš. Jste-li věrnými služebníky evangelia, postavíte se ještě mohutněji proti ustavičné propagandě sekt, proti každé formě spiritismu a pověry.
– Rozšiřujte moje světlo svou plnou kněžskou jednotou. Hluboká rána, která bolí mou církev v Brazílii, je zaviněna biskupy a kněžími, kteří už nejsou spojeni s papežem.
Ignorují a odmítají jeho učitelský úřad, a tak se šíří bludy, často jim vyučují,
a mnoho mých dětí jde vstříc nebezpečí, že se vzdálí od pravé víry.
Buďte pro všechny příkladem pevné jednoty s papežem. Milujte ho, poslouchejte ho, pomáhejte mu nést těžký kříž na Kalvárii jeho obětování.
Pomáhejte svým biskupům modlitbou, kněžskou horlivostí a buďte oporou v jejich nesnadné a bolestné službě.
Ať se vaše srdce otevře k pomoci všem bratřím kněžím, zvláště těm, kteří klesají
pod tíhou velkého utrpení, jež prožíváte.
Nikoho nesuďte. Milujte všechny s tlukotem mého Neposkvrněného Srdce.
– Rozšiřujte moje světlo šířením balzámu mé mateřské něhy ve svém okolí.
Jděte v ústrety zvláště malým, chudým, hříšným, vzdáleným, zbitým, nesčetným
obětem každé nespravedlnosti a každého násilí a všechny veďte do bezpečného
útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Stanete se tak apoštoly druhé evangelizace, tolik žádané mým papežem, a cennými nástroji mého mateřského triumfu.
Vyslovuji vám nyní svůj dík za velkodušnou odpověď, které se mi dostalo na
mou výzvu k zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci a k rozšiřování večeřadel
mezi kněžími, dětmi, mládeží a především v rodinách.
V těchto měsících, kdy tento můj malý syn jezdil do všech částí vašeho velkého
národa, dostalo se mi od vás hodně lásky, modlitby, útěchy a oslavy!
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Potvrzuji vám, že Brazílie mi patří; je to moje vlastnictví.
Především v bolestných chvílích, které vás čekají, uvidíte, jak světlo mého Neposkvrněného Srdce zaleje vaši církev a vaši vlast a pocítíte mimořádným způsobem
mou mateřskou přítomnost mezi vámi.
Vyjděte z tohoto večeřadla v pokoji a radosti.
Jsem stále s vámi.
Rozšiřujte moje světlo všude, aby se ke všem dostala rosa Božího milosrdenství, a kráčejte s důvěrou a s velkou nadějí vstříc novým časům, které jsou už velmi blízko.
Vašim drahým, všem, kteří jsou svěřeni vaší kněžské službě, žehnám ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Puerto de la Cruz (Tenerife – Španělsko), 8. prosince 1995
Svátek Neposkvrněného Početí

Můj plán
„Můj malý synu, dnes se nacházíš na Kanárských ostrovech k uspořádání četných večeřadel s kněžími a věřícími mého Hnutí; slavíte s radostí a jásotem slavnost mého Neposkvrněného Početí.
Také zde vidíš Mariánské kněžské hnutí všude rozšířené a jak mi mé malé děti
odevšad odpovídají ano.
Moji přemilí a děti mně zasvěcené, v tento den se dívejte s důvěrou a nesmírnou
nadějí na svou Neposkvrněnou Maminku.
Byla jsem počata bez prvotního hříchu, a tak jsem mohla ve svém životě uskutečnit dokonalým způsobem plán Nejsvětější Trojice a odpovědět na úkol, který mi
svěřila: stát se Matkou Vtěleného Slova.
Mým plánem je vést do boje šik Božích dětí, bojovat a zvítězit nad úklady těch,
kteří se dali do služeb satana a bojují za rozšíření království zla, bludu, hříchu, nenávisti a nečistoty ve světě.
Mým plánem je přivést všechno tvorstvo k jeho prvotnímu jasu tak, aby se
v něm nebeský Otec mohl se zalíbením zrcadlit a přijmout od stvořeného vesmíru největší oslavu.
Mým plánem je přivést všechny mé děti na cestu dokonalého následování Ježíše
tak, aby v nich mohl ožít a s radostí pozorovat hojné ovoce, zrozené z velkého daru jeho vykoupení.
Můj plán je připravit srdce a duše na přijetí Ducha Svatého, jenž se v plnosti vyleje a přinese na svět své druhé Letnice ohně a lásky.
Mým plánem je ukázat všem mým synům cestu víry a naděje, lásky a čistoty,
dobroty a svatosti.
A tak v zahradě svého Neposkvrněného Srdce připravuji malý zbytek, který
v bouřlivých vlnách odpadu a zvrácenosti zůstane věrný Kristu, evangeliu a církvi.
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A tímto malým stádcem chráněným v Neposkvrněném Srdci vaší nebeské Maminky založí Ježíš své slavné království ve světě.“
Dongo (Como), 24. prosince 1995
Svatá noc

Milosrdná láska
„Milovaní synové, prožívejte se mnou v tichu a modlitbě rozechvělé hodiny vigilie.
Kráčejte s mým přečistým snoubencem Josefem a se svou nebeskou Maminkou
po dlouhé cestě z Nazareta do Betléma.
I my pociťujeme námahu z cesty, únavu, která nás přepadá, důvěru, která nás
povznáší, modlitbu, která doprovází každý krok, a přitom nadlidská blaženost naplňuje naše srdce, spojená v dokonalém společenství se srdcem nebeského Otce, které
se otvírá, aby dalo světu velký dar svého jednorozeného Syna.
Neruší nás hluk početné karavany, ani nemalomyslníme před všemi dveřmi, které se zavírají po naší žádosti o nocleh.
Dobrotivá ruka jednoho pastýře nám ukazuje chudou jeskyni, jež se otevírá pro
největší božský zázrak.
Narodí se k svému lidskému životu jednorozený Syn Otce.
Na svět sestoupí jeho milosrdná Láska, učiněná člověkem v Synu, jenž se zrodí ze
mne, ze své panenské Matky.
Po dlouhých staletích očekávání a úpěnlivých proseb konečně k vám přijde Spasitel a váš Vykupitel.
Je to Svatá noc.
Jsou to červánky nadcházejícího nového dne vaší spásy.
Je to světlo, zářící do hluboké temnoty celých dějin. Můj snoubenec Josef se
snaží udělat studenou jeskyni pohostinnější a dává si práci, aby proměnil chudičké jesle v kolébku. Povstala jsem k intenzivní modlitbě a vstupuji do extáze s nebeským Otcem, jenž mě zahalí svým světlem a svou láskou, naplňuje mě svou plností života a blažeností, a celé nebe se všemi andělskými sbory padá v hlubokém
klanění.
Když vycházím z tohoto vytržení, nacházím v náručí své Božské Dítě, zázračně
narozené ze mne, své panenské Matky.
Tisknu je k srdci, pokrývám něžnými polibky, zahřívám mateřskou láskou, zavinuji do bílých plenek a ukládám do připravených jeslí.
Můj Bůh je celý přítomný v tomto mém Dítěti.
Otcovo milosrdenství se jeví v novorozeněti, které vydává první plačtivé zvuky.
Boží milosrdenství vám dalo své ovoce: klekněme společně a klaňme se milosrdné Lásce, pro nás narozené.
– Pozorujme společně jeho oči, jak se otvírají, aby přinesly na svět světlo Pravdy božské Moudrosti.
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– Utírejme společně jeho slzy, které kanou pro soucit s každým utrpením, pro
smytí každé skvrny hříchu a zla, pro zacelení každé rány, pro úlevu každému utlačenému, pro skanutí očekávané rosy na chladnou poušť světa.
– Stiskněme společně jeho ručky, jež se otvírají, aby poskytly Otcovu něhu lidským bědám, aby přispěly na pomoc chudým a maličkým, aby podpořily slabé, povzbudily sklíčené, aby přinesly odpuštění hříšníkům, uzdravení nemocným a všem
dar vykoupení a spásy.
– Zahřejme společně jeho nožičky, jež budou kráčet vyprahlými a nejistými cestami a budou hledat zbloudilé, nalézat ztracené, povzbuzovat zoufalé, osvobozovat
vězně a podávat dobrou zprávu chudobným.
– Líbejme společně jeho malé srdíčko, které právě začalo bít z lásky k nám.
Je to samotné Srdce Boží.
Je to Srdce jednorozeného Otcova Syna, který se stává člověkem, aby Bohu vrátil vykoupené a spasené lidstvo.
Je to Srdce, které tluče, aby obnovilo srdce každého stvoření.
Je to nové srdce světa.
Je to milosrdná Láska, vystupující z Otcova lůna, aby přinesla celému lidstvu vykoupení, spásu a mír.
Přijměte ho s láskou, radostí a nesmírnou blažeností.
Ať z vašeho srdce stoupá hymnus ustavičných díků za toto Dítě, které vám moje panenství darovalo. V této Svaté noci se pro všechny stávám Matkou Božího Milosrdenství.“
Milán, 31. prosince 1995
Velké znamení Božího milosrdenství
„Milovaní synové, pobuďte se mnou poslední hodiny tohoto roku, který právě končí.
Vidíte, kolik lidí tráví tyto hodiny v rozpustilosti, zábavách a očekávají nový rok
v pohanské atmosféře, často ve vysloveném přestupování svatého Zákona Páně.
Vy tyto hodiny trávíte se mnou, v modlitbě a tichosti, v rozjímání o mých slovech a ve velké důvěře v nebeského Otce.
Prozřetelnost vám chystá každý nový den a každý nový rok, rytmizuje sled času,
když jej Otec uspořádává pro dobro všech svých dětí.
Otec pro vás připravuje nové dny pokoje a ne soužení, odpuštění a ne odsouzení, aby mohl ve světle zazářit zázrak jeho božského milosrdenství.
Čtěme společně v této noci znamení, jež nám Otec dává o své milosrdné lásce.
Jsem veliké znamení Božího milosrdenství.
– Proto se projevuji tak nápadným a mimořádným způsobem prostřednictvím
svých zjevení, svého častého pláče a poselství, jež kladu na srdce tomuto svému
malému synovi, kterého sama vodím po všech cestách světa k hledání hříšníků,
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nemocných, padlých, ztracených, zoufalých, těch, kteří podléhají svodům hříchu
a zla.
Proto vyzývám všechny, aby se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, a tuto
žádost rozšiřuji až do nejzazších končin země prostřednictvím svého Mariánského kněžského hnutí.
Tak vám nabízím bezpečné útočiště, které vám připravila Nejsvětější Trojice pro
tyto bouřlivé časy velkého trápení a bolestné zkoušky, která přišla na církev a na
celé lidstvo.
Proto obnovuji svou naléhavou žádost o návrat k Pánovi, který vás čeká s otcovskou láskou na cestě obrácení a změny srdce i života.
Vzdalte se od hříchu a zla, od násilí a nenávisti, od kultu, který se stále více
a více vzdává satanovi a idolům rozkoše a peněz, pýchy a zpupnosti, zábavy a nečistoty.
A kráčejte obnovenými cestami lásky a dobroty, pospolitosti a modlitby, čistoty a svatosti.
Tak se sami stanete znamením Božího milosrdenství pro lidstvo zasažené bouří
nevýslovných bolestí v době, kdy velké utrpení dosahuje svého vrcholu.
– Proto vás každý den volám, abyste mě následovali.
Jsem Matka krásného milování a svaté naděje.
Jsem Královna míru a jitřenka, která oznamuje novou dobu, jež vás čeká a stále více se blíží.
Rozmnožujte všude večeřadla modlitby, jak jsem vás žádala.
Nade vše rozšiřujte rodinná večeřadla, jež požaduji jako prostředek k záchraně
křesťanské rodiny z velkých nebezpečí, jež ji ohrožují.
Jsem Matka života. Jsem Královna rodiny.
Kněží, moji milovaní synové, odpovězte na mou žádost a zasvěťte se mému Neposkvrněnému Srdci, protože jsem vaše chápající a milosrdná Matka.
Mou úlohou je omýt vás od vší poskvrny, potěšit vás v každé bolesti, dodat důvěry ve vaší velké malomyslnosti a posílit naději ve vaší opuštěnosti. Pomáhám vám
být ve světě, ale nebýt ze světa; protože chci, abyste patřili vždycky a všichni jedině
Ježíšovi, mému Synu.
Především pro vás, moji synové kněží, jsem dnes velkým znamením Božího milosrdenství
losrdenství.
S blížícím se koncem tohoto roku vám všem žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“
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