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1. ledna 1985
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Já jsem počátek nové doby
„Přemilí synové, dnes se sjednocujete s celou církví, abyste mne uctili jako pravou 

Matku Boží a vaši Matku v řádu nadpřirozeného života víry a Boží milosti.
Dnešního dne, který pro vás znamená počátek nového roku a kdy všichni v círk-

vi – biskupové, kněží, řeholní osoby a věřící – na mne pohlížíte jako na svou Matku, 
vám říkám: Jsem-li Matka a ctíte-li mne jako Matku, pak mě musí každý z vás milo-
vat, naslouchat mi a následovat mě.

A proto dnes, o slavnosti mého božského mateřství, chci dát církvi poselství, aby 
mu naslouchala a přijala je.

Je to poselství důvěry a naděje.
Nehledě na těžkosti a utrpení, které je církev povolána nést, a na bolestiplné hodi-

ny smrtelného zápasu a mučení, které poznamenávají čas vaší krvavé očisty, připravu-
je se pro ni okamžik obnoveného lesku a druhých Letnic.

Moje tak velmi milované děti, neztrácejte nikdy důvěru a naději!
Za velkého a rozsáhlého povyku, který zlo dovede všude šířit, raší mnoho poupat 

dobra a svatosti v tichu a ústraní.
Tyto drahocenné pupeny nového života jsou každý den ošetřovány ve skryté za-

hradě mého Neposkvrněného Srdce.
Dávejte však pozor na tři vážná nebezpečí, která ohrožují váš růst v dobrém a kte-

rá jsem vám již mnohokrát ukázala:
–  nebezpečí, že se vzdálíte od pravé víry tím, že půjdete za tak mnohými omyly, kte-

rým se dnes učí;
–  nebezpečí, že se odtrhnete od vnitřní jednoty církve pro odpor proti papeži a hie-

rarchii, který se šíří hluboko do vnitřního života církve;
–  nebezpečí, že se stanete obětí zesvětštění a mravního uvolnění, které vás zavede 

k povolnosti v každodenním boji proti zlu a hříchu.
Dáte-li se mnou vést, půjdete bezpečnou cestou lásky a svatosti.
Je to poselství posily a útěchy.
Svěřte se všichni své nebeské Matce, aby vás potěšila. Ve velkém boji, který nyní podstu-

pujete, najdete u ní sílu a útěchu a neztratíte nikdy odvahu před těžkostmi, které potkáte.
Během nového roku budou zkoušky a utrpení, které vás očekávají, ještě větší, ne-

boť jste vstoupili do závěrečného údobí toho, co jsem vám předpověděla.
Velká a krvavá zkouška se chystá rozechvět celou zemi, aby ji připravila na úplnou 

obnovu ve vítězství mého Neposkvrněného Srdce.
Ale čím silnější bude zkouška, tím intenzivnější bude moje přítomnost u každého 

z vás, abyste mohli být ode mne potěšováni a povzbuzováni.
Žijete-li v mém Neposkvrněném Srdci, nic z toho, co by se mohlo přihodit, vás 

nemůže zmást; uvnitř tohoto mého mateřského útočiště jste vždycky v bezpečí, v zá-
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ři světla a přítomnosti Nejsvětější Trojice, která vás miluje a obklopuje svou božskou 
ochranou.

Je to poselství záchrany a milosrdenství.
Musíte být mou mocnou pomocí, kterou chci dnes nabídnout celému lidstvu, 

abych je přivedla k návratu na cestu dobra a lásky.
Já jsem cesta tohoto jeho návratu.
Já jsem Brána Božího milosrdenství.
Chci, aby se skrze vás všechny moje zbloudilé děti mohly vrátit zpět k Pánu; On je 

očekává s touhou a radostí Otce, který je miluje a chce je zachránit.
Tak se stanete také nástrojem Božího milosrdenství v těchto dobách, kdy se připra-

vuje největší triumf milosrdné lásky mého Syna Ježíše.
Abych byla vaší nadějí, vaší útěchou a vaší záchranou v poslední době, kterou 

začnete prožívat, projevuji se dnes tak mohutným způsobem poselstvími, která dá-
vám skrze tohoto mého malého syna, a zjeveními, která uskutečňuji trvalým a mimo-
řádným způsobem v mnoha částech světa.

Věřte mým pozváním, přijímejte má poselství, pozorujte má znamení! Jsem Krá-
lovnou míru, jsem počátkem nové doby, jsem úsvitem nového dne.

S papežem, mým prvním přemilým synem, vám dnes všem žehnám ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého.“

2. února 1985
Uvedení Dítěte Ježíše do chrámu

Vidím vaši nepatrnost
„Přemilí synové, rozjímejte o mně v tajemství uvedení mého Dítěte Ježíše do chrá-

mu.
Chci vám dnes vyjevit, jaké pocity naplňovaly mé Srdce, když jsem vkládala své 

Dítě – čtyřicet dní po jeho narození – ze svých rukou do rukou kněze.
Mé Srdce hořelo vděčností Pánu, který konečně uskutečnil plán spásy pro svůj lid.
Kolik století byl očekáván tento okamžik!
Svou duší jsem viděla Tvář Otce, jak se skláněla se zalíbením a jak se Duch Svatý 

usadil na některé z přítomných a odhalil jejich mysli tajemný plán Páně.
Mé Srdce tlouklo láskou, nevýslovnou mateřskou láskou, když jsem uvažovala, že 

celé nezměrné Božství bylo skryto v tak malých údech mého Dítěte, které mělo jen 
čtyřicet dní života.

Mé Srdce jásalo radostí v tom okamžiku, kdy Pán vstoupil do chrámu a já jsem cíti-
la, že ho doprovázejí nesčetné zástupy andělů a všech nebeských duchů, když byl při-
nášen, aby se usadil ve svém příbytku.

Mé Srdce bylo také raněno bolestí při prorockém výroku stařičkého Simeona, který 
mi oznamoval, že mé mateřské poslání je také povoláním k hluboké bolesti, k vnitřní 
a osobní účasti na bolestném poslání mého Syna Ježíše.
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S týmiž pocity vás vedu, přemilí synové, každý den k oltáři Páně, abych vám po-
mohla dobře splnit jeho božskou vůli.

»Krvavé oběti ani dary jsi nechtěl, ale tělo jsi mi utvořil. Hle, přicházím, Pane, 
abych splnil tvou vůli.«

Jsem plna vděčnosti mému Synu Ježíši, že skrze vás, kteří jste mi odpověděli, mohu 
dnes uskutečnit svůj mateřský plán – připravit největší triumf jeho milosrdné lásky. Mé 
Srdce je přeplněno láskou k vám, neboť svým zasvěcením se mně darujete jako malé děti.

Vidím vaši nepatrnost, pohlížím na vaši slabost a křehkost, na nesčetné léčky, kte-
ré vám klade můj Protivník.

Vidím vás tak malé, že nejste schopni učinit ani jeden krok bez mé mateřské po-
moci. Proto se k vám skláním znovu s mateřskou něžností.

Raduji se také z míry vaší šlechetnosti, s jakou jste mi odpověděli. Řekli jste ano 
mému přání, abyste se mi zasvětili; nabídli jste mi celý svůj život, abych mohla svo-
bodně zasahovat a uspořádat jej podle svého plánu, kterým je vůle Boží.

Konečně jsem také plna bolesti, protože – tak jako pro Ježíše – i pro vás je poslá-
ní, které vás čeká, posláním utrpení a sebeobětování. Zvláště proto v něm mohu na-
bídnout Otci, Synu i Duchu Svatému velkou sílu prosebnou a smírnou, aby se mohla 
rychle otevřít zlatá brána Božího milosrdenství a aby mohl nastat největší zázrak do-
konalé proměny světa.

Proto, moji přemilí synové, vás každý den na svém vděčném, radostném a zároveň 
bolestném Srdci nesu do chrámu Páně a kladu vás na jeho oltář, abyste mohli být obě-
továni k dokonalému splnění jeho božské vůle.“

Svatyně Castelmonte (Udine, Itálie), 9. února 1985
(Po modlitbě svatého růžence)

Moje slovo
„Přemilí synové, přišli jste do mé svatyně v duchu modlitby a smíru. Přišli jste sem 

nahoru jako poutníci a já vás tu čekám, abych vás naplnila milostmi, posilou a ma-
teřskou útěchou.

Pokaždé když přicházíte k mému milostnému obrazu, který je tak uctíván, abyste 
mi vzdali svůj dětinný hold lásky, nechám proudit mnoho milostí ze svého Neposkvr-
něného Srdce na vás, na všechny přemilé syny na světě, na církev, na ubohé hříšné dě-
ti, ano, na celé lidstvo, které je tak velice ohroženo zlem, nenávistí, násilím a válkou 
a vyprahlé hříchem a stále se rozpínající nemravností.

V této svatyni vás vaše nebeská Matka těší, povzbuzuje vás, vychovává a vede, po-
siluje a utvrzuje slovem, které vám sděluje, aby vám ukazovala cestu.

Ó, jak velice je dnes pro vás nutné moje mateřské slovo! Proto je nechávám trys-
kat ze svého Neposkvrněného Srdce stále bohatším způsobem. Mějte hlubokou tou-
hu po něm; přijímejte je s pokorou a učenlivostí; uvažujte o něm v srdci; uskutečňuj-
te je ve svém životě.
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Moje slovo je především květ Moudrosti, kterou nechávám sestupovat z nebe. Mo-
je slovo vychází z věčné Moudrosti, ze Slova. Ono je nestvořená Moudrost, která vyje-
vuje úmysl Otce, jehož je dokonalou věčnou podobou.

Tato Moudrost v mém mateřském lůně vtělená jako Slovo se stala člověkem a má 
za úkol stále dávat lidem dar věčné Pravdy.

Toto božské Slovo, obsažené v Písmu svatém a zvláště v evangeliu, je jediné Svět-
lo, které vás má vést.

Dnes je však obklopeno tak mnohými pochybnostmi, protože je snaha vykládat je 
lidskými způsoby myšlení a nazírání a často se už nepředkládá ve své úplnosti.

Rozšiřují se bludy, a když se blížíte k Božímu plánu, brání se vám pochopit jej v je-
ho úplnosti, protože používáte jen lidského postoje, který chce chápat jenom rozumem.

To je stanovisko pýchy, které je nejméně vhodné, abyste se přiblížili k velkému Bo-
žímu tajemství.

K pochopení jeho pravdy je nutno být malým; k vidění v pravém světle je nutno 
být chudým; k tomu, zachovávat pravdu v její úplnosti, je nutno být prostým; k tomu, 
předávat ji jiným v lesku její ryzosti, je nutno být pokorným. Proto vás formuji svým 
slovem k pokoře, prostotě a nepatrnosti.

Chci vás vést, abyste byli jako docela malé děti, neboť jen tak k vám mohu hovořit.
Mé slovo je květ Moudrosti, která vás vychovává Duchem Svatým, dávaným vám 

jako dar od Otce a Syna, a která vás vede ke stále celistvějšímu a hlubšímu pochope-
ní evangelia.

Ve tmě, která se dnes všude snesla, stává se moje slovo Moudrosti paprskem nej-
čistšího světla, které vám ukazuje celý prostor a cestu, jíž musíte jít, abyste zůstáva-
li stále v pravdě.

Tma s hustou a mrazivou mlhou pronikla do církve a zatemnila lesk její pravdy.
Proto vás každý den mé slovo vychovává k duchu Moudrosti, abyste mohli stále 

ve světle vidět pravdu, kterou vás učil můj Syn, a abyste ji mohli zvěstovat s odvahou 
všem v její úplnosti.

Nyní nastal čas, že jen malé děti, které jsou zasvěcené mému Neposkvrněnému 
Srdci a které se zcela svěřily své nebeské Matce, budou mít dar zachovat si neporuše-
nou víru a vést k pravé víře duše jim svěřené.

Mé slovo je také kapka rosy, kterou nechávám padat na zemi, proměněnou v ne-
změrnou poušť, a na lidský život, tak vyprahlý hříchem a utrpením.

Jak mnoho mých dětí je jako suché stromy a bez života; jak mnoho je v církvi me-
zi mými přemilými těch, kteří se dali přemoci vyprahlostí a malomyslností! Vykoná-
vají nadále svůj úřad služby, ale bez nadšení a bez radosti, neboť jim překážejí těžkosti 
a drtí je ohromné břemeno očišťování, které právě prodělávají.

Potřebujete, aby moje slovo do vašeho vyprahlého srdce přivolalo déšť mateřské 
něžnosti, dětinné oddanosti a naděje na krásné dny, které vás čekají – v nové době, 
která nyní začíná rozkvétat na poušti posledních dob.



345

Mé slovo je proto jako kapka rosy, kterou dávám skanout ze svého Neposkvrně-
ného Srdce do vašeho srdce, aby se mohlo otevřít teplu nového života, který ve va-
šem nitru pěstuji, abych vás darovala jako vonné a nakonec i rozvité květy k dokona-
lé oslavě Nejsvětější Trojice.

Mé slovo je také pramenem milostí, které na vás vylévám, abych otevřela vaše du-
še k novému lesku krásy a svatosti a očistila vás i od každé nejmenší poskvrny hříchu. 
Neboť chci, abyste byli krásní, čistí, zářící a otevření božskému daru milosti, aby ve 
vašem životě mohla rozkvést plnost lásky a nejdokonalejší nezištné dobroty.

Mých milostí se vám dostává prostřednictvím daru mého slova, které je světlem 
pro vašeho ducha, životem pro vaše srdce a posilou pro vaši cestu.

V hrozném a krvavém závěrečném úseku očisty, který vás čeká a který se právě 
v těchto letech bude pociťovat obzvláště bolestně, připravuji vás na to, abyste přijali 
s větší učenlivostí mateřský dar mého slova.

Tak budete moci uprostřed velké tmy putovat ve světle Moudrosti; v suchopárnosti 
budete moci být utěšováni stále mou něžností, balzámem, který se dává na tak mno-
hé krvavé a otevřené rány. V každé situaci vaší existence můžete dosáhnout milosti 
odpovědět na Ježíšovu lásku a opěvovat dnes slávu Boží Trojice, pokračujíce na cestě 
svatosti, svatosti – jak si přeji – stále větší.

Proto v těchto letech velké očisty vás chci nabídnout církvi jako stále viditelnější 
znamení mého mateřského triumfu.“

Svatyně Castelmonte (Udine, Itálie), 14. února 1985
(Po modlitbě svatého růžence)

Moje a vaše čistota
„Moji přemilí synové, chtěla jsem vás zde mít dnes, za jasného dne, s modrým 

nebem, teplým sluncem a  se sněhem, který dodává přídech čistoty vysokým ho-
rám, tvořícím korunu kolem tohoto místa, kde se zvedá požehnaný dům vaší ne-
beské Matky.

Ovíjím vás svými mateřskými paprsky; ozařuji vás světlem, které vychází z mého 
Neposkvrněného Srdce; zakrývám vás svým nebeským pláštěm, abych vás činila stá-
le čistšími.

Jsem Matka čistoty, jsem Matka – Ustavičná Panna. Jsem nepo skvrněná bělost, zá-
ře nebe, která odráží na svět světlo Nejsvětější Trojice; ranní červánky, které ukončují 
noc; Matka milosti, která od vás stále vzdaluje každý hřích; rajský lék, který jako pří-
jemný balzám hojivě zavírá všechny vaše rány.

Jsem Matka – celá krásná: tota pulchra! Tota pulchra!
Moje čistota je především čistotou ducha.
Ó! Můj rozum byl vždy usměrněn k tomu, aby hledal vůli Páně, o  ní rozjímal, 

uchovával ji a žil ji. Jeho slovo jsem přijímala učenlivě a panensky; dávala jsem vždy 
pozor, abych mu porozuměla a uchovávala je v jeho úplnosti. Během celé mé existen-
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ce se nikdy ani z dálky nedotkl panenské neporušenosti ani stín pochybování nebo 
omylu; můj duch byl otevřen jen k přijímání daru božské Moudrosti.

Tato čistota ducha byla cestou, která mne přivedla k hlubší čistotě srdce.
Moje Srdce bylo vytvořeno k přijetí Boží lásky a k jejímu opětování s panenským 

a mateřským rozmachem tvora vychovávaného v zahradě Trojice, v božském slunci 
Lásky přijaté a dokonalým způsobem opětované.

Žádné lidské srdce nikdy tak nemilovalo a nikdy nebude moci milovat tak, jak to 
učinilo Srdce vaší nebeské Matky. Rozvinulo se jako květ, který rozvírá své okvětní 
lístky, aby kolem sebe šířil nevinnost, krásu a vůni nebe.

Proto jsem mohla vytvářet tělo a krev Toho, který je lilií polní a zvláštním způso-
bem miluje ty, kteří mají čisté srdce.

Stala jsem se také nejčistší v lásce k bližnímu. Po Ježíši nemůže žádný tvor tak mi-
lovat lidstvo jako Srdce vaší Matky; v této dokonalé lásce ke všem je nejhlubší pramen, 
ze kterého vyvěrá úloha mého božského a všeobecného mateřství.

Od čistoty srdce vstupte se mnou ještě dále do větších hlubin mého života, abyste 
objevili, jak jsem byla čistá duší.

Duše se stává nečistou, je-li zatemněna nebo pokryta byť i jen nejmenším stínem hříchu. 
Nejmenší lehký hřích narušuje její nevinnost a dotýká se a poškozuje půvab jejího světla.

Já jsem byla jedinečnou výsadou uchráněna od dědičného hříchu a byla jsem na-
plněna milostí.

Během celého mého žití nebyla má duše nikdy ani na okamžik po skvrněna 
hříchem, ani lehkým: byla vždy celá světlem, celá krásná, celá čistá.

Jestliže každá duše stvořená Bohem – protože je duchová a povýšená k účasti na 
jeho božské přirozenosti – odráží světlo Trojice, chápete, že žádná duše nikdy nebude 
moci odrážet zář Otce, Syna a Ducha Svatého tak, jako to činila – jako nejčistší zr-
cadlo – duše vaší nebeské Matky.

Schránkou, která měla obsahovat drahocenný poklad dokonalé čistoty ducha, srd-
ce a duše, muselo být toto moje tělo.

Tak bylo i moje tělo celé obklopeno světlem neporušené čistoty.
Měla jsem čisté tělo, nejen že jsem je uchránila neporušené i  před nejmenším 

hříchem nečistoty, ale také proto, že Pán chtěl v něm nechat zazářit podivuhodným 
způsobem svému božskému mistrovskému dílu. Mé tělo, které se v mateřském úkonu 
mělo otevřít v okamžiku darování Syna a mělo porušit půvab své neporušenosti, jedi-
nečnou výsadou zůstalo neporušeno. Tak jsem vám mohla darovat svého Syna a při-
tom zůstat neporušenou panenskou schránkou: proto jsem i v okamžiku svého ma-
teřského darování zůstala vždy Pannou.

Pannou před porodem, neboť co se dělo ve mně, bylo jedině dílem Ducha Svatého.
Pannou při porodu, neboť co se splnilo v onom okamžiku, bylo dílem Nejsvětější 

Trojice. Zahaleno světlem Boha a jeho tajemstvím uskutečnilo se podivuhodné zro-
zení mého božského Syna jen před Bohem.
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Pannou po porodu, neboť nic neuškodilo neporušenému půvabu mého nejčistší-
ho těla, povolaného chránit mou neposkvrněnou duši, aby v osobě vaší nebeské Mat-
ky mohla dokonalým způsobem zářit nejsvětější sláva Boží Trojice.

Obhajujte tuto mou výsadu, kterou dnes mnozí lehkovážným a nevkusným způso-
bem popírají. Vždycky ji obhajujte!

A já požaduji také od vás všech, abyste byli čistí!
Jak velká je moje bolest, když vidím, že se této ctnosti dnes již neučí a nepěstuje se 

už v srdcích mládeže a dospívajících, ani těch, kteří se zasvětili Bohu. Ve jménu faleš-
né svobody jsou sváděni ke zkušenostem, které olupují jejich duše o toto kouzlo ráje.

Jak je dnes naplněna bolestí vaše nebeská Matka, když vidí, jak mnohé kněžské 
a Bohu zasvěcené životy jsou uschlé nečistotou, která se všude rozšířila jako zhoub-
ná rakovina!

Hle, to je důvod, proč se vám už nedaří rozumět Božímu plánu a být tak prostí 
a maličcí, abyste učenlivě naslouchali také hlasu nebeské Matky.

Jen čistým budou vyjevena tajemství Božího království:
–  Čistým v mysli, protože dovedou poznat Boží plán a pokorně jej přijmout.
–  Čistým v srdci, protože jsou odpoutáni od majetku, od tvorů a vlastního způsobu 

života, který by jim bránil přijímat mé Světlo, protože (dnes) je snaha toto Světlo 
filtrovat a posuzovat pomocí vaší omezené inteligence.

–  Čistým v duši, kteří prchají před každým i nejmenším stínem hříchu, protože za-
temňuje ve vás Boží světlo a znemožňuje vám přijmout jeho božské tajemství.

–  Těm, kteří mají čisté tělo, protože toto tělo zasvěcením Bohu – v celibátu nebo ve 
slibu čistoty – se více přizpůsobuje ukřižovanému Ježíši a je ozařováno neposkvr-
něným světlem, které obklopuje moje oslavené tělo.

Přemilí synové, chci, abyste byli všichni čistí duchem, srdcem, duší a tělem, abyste 
napodobovali svou celou krásnou nebeskou Matku. Pak budete v dnešním světě, pro-
niknutém ledem a nenávistí, světlem slunce, které sestoupí, aby zahřálo duše a otevře-
lo je Božímu životu. Mezi hrozícími mraky, které se objevily nad přítomným okamži-
kem lidstva, otevřete azurový pás nebe. Nad hnisavou a shnilou bažinou, ve kterou se 
proměnil svět, budete zrcadlem čistoty. V něm se bude zrcadlit svět, a tak se mu po-
může, aby se pomalu přeměnil v novou zahradu.

Jen tak, moji přemilí synové, se můžete stát paprsky, které vycházejí z mého Nepo-
skvrněného Srdce, aby osvětlovaly hroznou dobu očisty, kterou prožíváte, a aby daly 
všem jisté znamení mé přítomnosti a mého vítězství.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
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Dongo (Itálie), 16. března 1985
Sobota v postní době

Půst, který chci po vás
„Jděte cestou pokání a umrtvování.

–  Chci po vás TěleSný PůST jako prostředek k umrtvení vašich smyslů a k odči-
ňování rozšířeného podvodu, kterým je dnes svedeno tolik mých dětí, podněcova-
ných hledat štěstí jenom v plném uspokojování svých smyslných a hmotných po-
žitků.
Kolik je těch, kteří se živí otrávenou potravou nečistoty a drog! Jak se rozšiřuje hni-

savá rána nemravného tisku a pornografie!
Společenské sdělovací prostředky se stávají často nástroji mravní zkázy svědomí, roz-

šiřování neřestí a nemravností, hříchu předkládaného dnes jako dobro a jako hodnota.
Proto žádám od vás, moji přemilí a děti mně zasvěcené, abyste mi poskytli velkou 

účinnou sílu nápravy a smíru a s ní vytvořili hráz proti rozšiřování tak nakažlivého 
a nebezpečného zla.

Chci po vás tělesný půst k umrtvení vašich smyslů a na svědectví o nutnosti dnes 
skoncovat s vystupňovanou honbou za požitky.

Svým dobrým příkladem máte ukázat, že ne jenom chlebem živ je člověk, ale kaž-
dým slovem, které vychází z Božích úst.

–  Chci po vás také DUChovní PůST od každého druhu zla, abyste mohli být syce-
ni jen dobrem, milostí a láskou.
Pokrm Božího slova vás sytí duchovně a sílí vaše bytí v životě milosti.
Žádám po vás půst ducha: abyste ho chránili od každého omylu v přijímání Prav-

dy, kterou vám zjevil Ježíš.
Přijměte, rozjímejte a žijte poselství, která vám i dnes tolika způsoby dává vaše ne-

beská Matka.
Proto musíte dávat pozor na to, abyste odmítali všechny ideologie, které odporují 

vaší víře a obsahují záludné a nebezpečné bludy a které tak velice škodí vašemu růstu 
ve věrnosti k závazkům přijatým v okamžiku křtu.

– Chci po vás PůST SrDCe, abyste je uzavřeli před nezřízenou náklonností k sobě 
samým, k majetku a k tvorům.
Jak mnoho je těch, kteří nedovedou nic jiného než myslet jen na sebe a necháva-

jí se sžírat bezuzdným egoismem, který je uzavírá před jakoukoli možností pravého 
společenství s druhými!

Jak mnoho je otroků zoufalého lpění na majetku, na penězích, které stále hleda-
jí jako jediný cíl svého života, a stravují se lakomstvím, které je pramenem mnoha ji-
ných neřestí a hříchů! Tak uzavírají svá srdce před nezměrnou nouzí malých, chudých 
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a na okraj vytlačených; nedovedou vidět někoho, kdo se nachází v těžkostech a po-
třebuje pomoc.

–  Chci po vás PůST DUše, abyste ji drželi daleko od každého hříchu, i malého: aby 
mohla být živena jen životem milosti a Božího světla.
Vystříhejte se smrtelného hříchu jako největšího zla; dělejte každý den zpytování 

svědomí: dejte se učenlivě vést Duchem.
Ať se vrátí tak prospěšný zvyk časté zpovědi!
Vyhýbejte se i malým příležitostem ke hříchu. Proto vás prosím, abyste zavírali oči 

a uši před televizí a kinem, abyste uchovali svou duši ve světle čistoty a milosti.
Jestliže dodržíte tento půst, který po vás chci, postavíte kolem sebe silný ochranný 

val proti rozšiřování zla a hříchu a dáte Pánu zápalnou oběť sebeobětování a smíru, 
aby se dosáhlo návratu tak mnohých mých ubohých hříšných dětí k Němu.

Tak se stanete nástroji mého míru a  budete rozšiřovat kolem sebe pokoj srdcí, 
jdouce cestou, kterou vám ukazuje vaše nebeská Matka.“

Dongo (Itálie), 4. dubna 1985
Zelený čtvrtek

Hodina nového smrtelného zápasu
„Přemilí synové, prožívejte tyto hodiny v hlubině mého Nepo skvrněného Srdce, 

abyste mohli se mnou proniknout do žhavé výhně nekonečné a milosrdné lásky mé-
ho Syna.

Ve svém životě tak velice čekal na tento okamžik!
»Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než bu-

du trpět.«
Je Zelený čtvrtek.
Je to den ustanovení Eucharistie.
Tato velká svátost mu dovoluje, aby byl skutečně přítomen uprostřed vás, aby ob-

novoval svou Oběť nové a věčné smlouvy mystickým způsobem a sám sebe daroval 
v osobním společenství života s vámi.

Je to také den ustanovení kněžství.
Zvěčňuje se jeho příkazem, který dal apoštolům a těm, kteří je následují ve výkonu 

úřadu služby: »To čiňte na mou památku!«
Je to váš den, přemilí synové!
Nebeská Matka pohlíží se zvláštní a bolestnou starostí na vás v okamžiku, kdy jste 

shromážděni při koncelebraci kolem svých biskupů a obnovujete závazek, který jste 
přijali v den svého kněžského svěcení.

Kolik je nebezpečí, která vás obklopují: překážky, které vám staví do cesty můj Pro-
tivník, svody světa, ve kterém žijete, těžkosti, které jsou břemenem při věrném vyko-
návání vaší služby!
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Po ustanovení Eucharistie následoval hned krvavý a strašný smrtelný zápas v Get-
semanech, při kterém Ježíš byl ponechán sám sobě v okamžiku, kdy právě nejvíce po-
třeboval podporu a posilu; zakusil hořké opuštění od svých, byl zrazen Jidášem a za-
přen Petrem.

Kolik je dnes mezi mými přemilými těch, kteří utíkají, opouštějí Ježíše a církev, 
svedeni lacinými půvaby světa, ve kterém žijí…

Kolik z nich ho zrazuje, protože jsou podněcováni touhou po větším ohlasu a ná-
sledování, když se více přizpůsobují gustům a ideologiím vaší doby. Kolik opaku-
je Petrův čin, kdy zapírá Krista ze zbabělosti a ze strachu. Pro mnohé je to strach, že 
se nebudou zdát časoví a v souladu s kulturními požadavky, které jsou dnes v módě.

V tento Zelený čtvrtek dovolte, aby vás nebeská Matka shromáždila v ovčinci své-
ho Neposkvrněného Srdce, aby vás vychovávala tak, abyste byli stále věrnější Ježíši 
a jeho evangeliu.

Buďte pokorní, silní a stateční! Nedejte se přemoci ani strachem, ani malomysl-
ností. Noc bludu, odpadu a nevěry dolehla nyní na svět a církev.

Tajemné Tělo Ježíšovo prožívá hodinu nového bolestiplného smrtelného zápasu. 
Proto se dnes v mnohem větším měřítku opakují tatáž gesta jako tehdy: opuštění, za-
pření a zrada.

Vy, mé malé děti, vychované v Neposkvrněném Srdci vaší nebeské Matky – jako 
apoštol Jan, bděte na modlitbách a v důvěře v bolesti plných hodinách tohoto nového 
Zeleného čtvrtku.“

Dongo (Itálie), 5. dubna 1985
velký pátek

Tvoje bolestné utrpení
„Kříž je pro tebe, ó synu, vůlí Otce, kterou plníš jen tehdy dobře, když se v každém 

okamžiku shoduješ s plánem mého Neposkvrněného Srdce.
Nes svůj kříž každý den a neodchyluj se nikdy od Božské vůle. Tvými ranami jsou 

neporozumění, pochybnosti, nerozhodnost a častá opuštěnost. To jsou pravé rány du-
še, které nikdo nevidí. Jsou cennější než zlato a já sbírám stále krev těchto ran, abych 
ovlažila zahradu vyprahlých a žíznivých duší tvých bratří kněží.

Tvůj výstup na Kalvárii je cesta, kterou musíš pro mne vykonat sám a spolehlivě jít 
kupředu mezi tolika obavami a pyšným skepticismem těch, kteří tě obklopují a nevěří.

Nezměrná únava, kterou pociťuješ – onen pocit vyčerpanosti, který tě tak velice 
tlačí k zemi, to je tvá žízeň. Rány po bičování a údery do obličeje jsou léčky a zarmu-
cující pokušení mého Protivníka.

Pokřiky odsouzení jsou jedovatí hadi, kteří brzdí tvou cestu, a trnové keře, které 
rozbodávají tvé křehké, dětské, tak často bité tělo.

Osamělost, ke které tě volám, je hořká příchuť pocitu, že jsi stále sám – daleko od 
přátel a žáků, a někdy odmítnut i od tvých vlastních nejhorlivějších přívrženců.
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Ale vedle tebe je bolestná Matka; spolu s ní s láskou a důvěrou prožíváš své bolest-
né utrpení, které nikdo nemůže vidět, které tě však každý den stravuje jako obětní dar, 
jejž obětuji za všechny tvé kněžské spolubratry.

Tvou smrtí je ono velké a hluboké mlčení, skrytost, pokořování a vyřazování na 
okraj, které po tobě stále chci. Panenský klín tvé Matky je novým hrobem pro tuto 
tvou velikonoční oběť, která se nyní zvěčňuje v hlubině mého Neposkvrněného Srd-
ce, ty můj nejmenší a milovanější mezi mými přemilými syny.“

Pescara (Itálie), 2. května 1985
Vaše zadostiučinění

„Jděte cestou, kterou jsem vám naznačila, a nedejte se přitom zastrašit ani nedů-
věrou, ani malomyslností.

To je nejnebezpečnější léčka, kterou se snaží můj Protivník potlačit sílu mého ví-
tězného šiku.

Tak se snaží zasít mezi vás neporozumění a rozkol; dává nám pocítit tíhu obtíží, 
které zatěžují výkon vašeho kněžského úřadu, zvyšuje pocit nepochopení a odstavení 
stranou, který vás někdy tísní.

Nezůstávejte před těmi léčkami stát; satan vám je klade, protože má strach z mého 
šiku, který jsem vytvořila v každé části světa se všemi malými, kteří přijali mé pozvá-
ní a zasvětili se mému Neposkvrněnému Srdci.

Odpovězte maximální důvěrou a svou dětinnou oddaností vůči mně.
Obětujte mi s prostotou malých dětí všechno, co se vám přihodí: radosti a bolesti, 

vnitřní zkoušky a tělesná trápení, nesčetné rány vaší duše a vše, co se jakýmkoli způ-
sobem stává pro vás zdrojem utrpení.

Odpovídejte modlitbou, která musí zintenzivnět a musí být stálá. Tak dostanete od 
Ježíše sílu odolat všem zákeřným svodům Zlého; od Ducha Svatého dostanete svět-
lo Moudrosti, které vás osvítí a dá vám rozpoznat každou nebezpečnou léčku, která 
vám bude postavena do cesty. Od Otce je vám dána radost z něžné a dětinné odda-
nosti vůči jeho božskému působení, které s láskou pro každého z vás předurčí situa-
ci ve vašem životě.

V tomto měsíci květnu, který je mi zasvěcen, zmnožujte vaše dětinné zadostiuči-
nění za svatokrádežný a ďábelský způsob, kterým je veřejně představován život vaší 
nebeské Matky.

Celé nebe se chvěje hněvem pro veřejnou a  těžkou urážku, způsobenou cti vaší 
Matky, a Ježíš nyní osobně převzal obranu Stvoření, které on nejvíce miluje a oslavuje.

Neuplyne dlouhá doba, než postihne velký trest vaši ubohou vlast, kterou tak mi-
luji a chráním a která vědomě dovolila tuto svatokrádežnou urážku, způsobenou va-
ší nebeské Matce.

Mé Srdce krvácí, když vidí, že jenom můj první přemilý syn, můj papež, chtěl ve-
řejně protestovat a zadostiučinit a pozvedl svůj hlas k odvážnému aktu odsouzení.
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Ale žádný jiný člen hierarchie neměl odvahu to také učinit; ba někteří biskupové 
a někteří kněží se dokonce odvážili veřejně ospravedlňovat tuto strašnou svatokrádež.

Proto nyní nastala pro církev doba jejího největšího rozkolu a odpadu, který pro-
nikl do jejího nitra, a ten ji přivede k tomu, že zažije okamžik své nejtěžší krize a kr-
vavého a strašného pronásledování.

Proto vás zvu, abyste přinášeli smírná zadostiučinění v  trvalém aktu modlitby 
a pokání, důvěry a dětinné oddanosti.

Vy, moji přemilí synové, nalévejte balzám lásky na otevřené a krvácející rány mého 
Neposkvrněného a tak bolestného Srdce!“

Cagliari (Sardinie, Itálie), 26. května 1985
Seslání Ducha Svatého

Přijď, ó Duchu Lásky
„Synové přemilí, vstoupili jste do večeřadla mého Neposkvrněného Srdce, abyste 

se nechali ode mne vychovávat k velkému úkolu, který vám svěřil Pán. Prožijte ten-
to den v ustavičné modlitbě obrácené k Otci a Synu, aby vám mohli dát dary Ducha 
Svatého.

Jedině proto jsem vás pozvala, abyste vstoupili do večeřadla mého mateřského Srd-
ce.

Jedině proto zvu dnes celou církev, aby se shromáždila ve večeřadle mého Nepo-
skvrněného Srdce v trvalé modlitbě, která se bude konat se mnou a skrze mne.

Jedině proto vám doporučuji, abyste se často shromažďovali ve vašich večeřadlech, 
abyste mi věnovali velkou sílu modlitby, se kterou mohu zařídit u svého Syna Ježíše, 
aby pro vás mohl od Otce rychle dosáhnout daru nových a druhých Letnic pro cír-
kev a pro celé lidstvo.

Přijď, ó Duchu lásky, a obnov tvářnost země; dej, aby se celá stala opět novou za-
hradou milosti a svatosti, spravedlnosti a lásky, společenství a míru tak, aby se pak 
v ní mohla Nejsvětější Trojice zrcadlit se zalíbením a ke své slávě.

Přijď, ó Duchu lásky, a obnov celou církev: přiveď ji k dokonalosti lásky, jednoty 
a svatosti, aby se dnes mohla stát největším světlem, které by zářilo ve velké temnotě, 
jež se všude rozšířila.

Přijď, ó Duchu Moudrosti a rozumu, a otevři cestu srdcím k pochopení veškeré 
a celé pravdy. Stravující mocí svého božského ohně odstraň každý blud a vyžeň kaž-
dou herezi, aby světlo pravdy, kterou zjevil Ježíš, zazářilo všem ve své neporušenosti.

Přijď, ó Duchu rady a Síly, a učiň nás statečnými svědky přijatého evangelia.
Podpoř pronásledované, dodej odvahu na okraj vytlačovaným, daruj sílu vězňům, 

propůjč vytrvalost pošlapaným a trýzněným a podej palmu vítězství těm, kteří budou 
ještě dnes přivedeni k mučednictví.

Přijď, ó Duchu Poznání, Zbožnosti a Bázně Boží, a obnov mízou své božské lásky ži-
vot všech, kteří byli zasvěceni křtem a při biřmování označeni tvou pečetí, a také těch, 
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kteří se nabídli službě Boží, biskupů, kněží a jáhnů, aby všichni mohli odpovědět na 
tvůj plán, který začínáš uskutečňovat právě v této době, plán druhých Letnic, jenž je 
již tak dlouho vyprošován a očekáván.

Teprve potom bude splněna úloha, kterou jsem sama svěřila svému Mariánskému 
kněžskému hnutí.

Teprve potom dojde k triumfu mého Neposkvrněného Srdce na počátku času, kdy 
konečně všichni budou moci vidět nové nebe a novou zemi.“

Valdragone (Republika San Marino), 1. pátek v měsíci, 5. července 1985
Při zakončení večerního procesí ústně dané poselství

Duchovní cvičení
Nástroje mého míru

„Moji přemilí synové, jak velice mě potěšil projev oddanosti, který jste mi učini-
li tohoto večera – při zakončení týdne, ve kterém jste zde byli všichni shromážděni 
ve vzácném útočišti mého Neposkvrněného Srdce. Moje Neposkvrněné Srdce je v té-
to době – jak nikdy předtím – pro každého z vás útočištěm a jistou cestou, která vás 
vede k Bohu.

Co jsem předpověděla své dceři, sestře Lucii ve Fatimě, stává se dnes skuteč-
ností. Pro lidstvo a pro církev je moje mateřské a neposkvrněné útočiště tak po-
třebné, neboť vy všichni se nacházíte uprostřed mé doby. Je to bolestiplná, mnou 
předpověděná doba, ve které každá věc jde ke svému tak bolestnému a krvavému 
naplnění.

Proto jsem vás chtěla mít ještě zde, na této hoře, během týdenních duchovních cvi-
čení, která byla tak mimořádná co do milostí. Tyto exercicie měly obzvláštní velkou 
důležitost, kterou pochopíte až později.

V těchto dnech jsem vás vychovávala k modlitbě. Učila jsem vás modlit se, dobře 
se modlit, spolu se mnou – modlitbou, která přichází ze srdce – vaši modlitbu srdcem, 
při které musíte duchem, vůlí a duší pociťovat a vnímat skutečnost, kterou v modlit-
bě vzýváte.

Vaše nebeská Matka vás chce stále více vychovávat k modlitbě srdcem, neboť tato 
modlitba má být cestou, která vás přivede k pokoji srdce.

Chci, aby každý z vás dosáhl daru pokoje v srdci.
Přišli jste se svými srdci plnými těžkostí, bolestí, nadějí, starostí a očekávání: vzala 

jsem to všechno do svého Neposkvrněného Srdce a vám daruji pokoj srdce.
Odcházejte odtud s pokojem v srdci a staňte se pro své okolí nástroji mého míru.
Shromažďujte proto duše stále více ve večeřadlech intenzivní, hluboké modlitby, 

abych jim mohla darovat pokoj srdce. V okamžiku, kdy se pokoj stále více vzdaluje od 
lidí, od rodin, od národů a od lidstva, znamením mého mateřského vítězství je pokoj, 
který chci již nyní přinést do srdcí všech svých dětí: těch, které mně naslouchají, ná-
sledují mě a zasvěcují se mému Neposkvrněnému Srdci.
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Proto vás prosím, abyste dále pokračovali s večeřadly modlitby, protože s milostí, 
která tryská z mého Srdce a která vás přivádí k plnosti lásky k mému Ježíši, chci dnes 
dát svým dětem vzácný dar pokoje v srdci.

Zde jsem vás také učila milovat se navzájem.
Jak velice se raduje Matka, když vás vidí jako tak mnohé malé bratry, kteří se na-

vzájem milují a kteří chtějí zůstat v lásce přes těžkosti, odvislé od vaší omezenosti, od 
vašich nesčetných nedostatků a od záludných léček, které vám klade můj Protivník. 
Ten se snaží jen o to, aby uloupil pokoj z vašich srdcí a zasel mezi vás nejednotnost, 
neporozumění a rozdělení.

Jak vás vedu modlitbou k pokoji, tak svou mateřskou přítomností vás vedu k bratr-
ství.

Musíte ve své vzájemné lásce více růst, musíte se více navzájem milovat. Vaše Mat-
ka má radost, když si navzájem přejete dobro, když se dokážete i po nejmenším naru-
šení této lásky opět smířit, podat si ruce a jít společně vpřed, protože já miluji každé-
ho z vás jednotlivě a také všechny společně.

Nemůžete ke mně přicházet jednotlivě. Když přijdete sami, zeptám se vás: »A kde 
jsou vaši bratři?«

K mému Srdci musíte přicházet všichni společně, spojeni božským poutem vzá-
jemné a stále dokonalejší lásky.

Protože vám můj Protivník na této cestě klade mnoho překážek, přeji si, abyste 
mně – ještě než sestoupíte z této hory – učinili slib: že si budete navzájem stále více 
přát dobro, že půjdete kupředu společně, držíce se za ruce, aby ve světě, kde se mému 
Protivníkovi daří vládnout sobectvím, nenávistí a rozkolem, byla tato vaše vzájemná 
láska znamením mého vítězství.

Přeji si, aby tato láska byla ještě větší – jako předzvěst nového věku, který vy při-
pravujete a který vás čeká. Bude to svět, který se otevře jen vaší dokonalou, nezměr-
nou a opravdovou schopností vzájemně se milovat.

Dříve než sestoupíte z této hory, přijímám i dar vašeho osobního utrpení.
Jako jsem vám předpověděla v zemi, kde se ještě zjevuji – jako zálohu a mateř-

skou přípravu na to, co by vás mohlo čekat – očistila jsem v tomto roce od základu 
své Hnutí: obtížila jsem je křížem, jehož tíhu ještě nyní pociťujete – těžkým, vskut-
ku velmi těžkým křížem – aby toto mé dílo bylo očištěno a mohlo stále více odpoví-
dat na můj plán.

Neztrácejte odvahu, mějte ke mně silnou důvěru. Chystá se něco velikého a nové-
ho i pro mé dílo, neboť nyní jste vstoupili do údobí naplněného jeho uskutečňováním.

Kolik bolestí najdete na cestách světa!
Když budete scházet dolů z tohoto večeřadla, kde jsem vás shromáždila, neste všu-

de mateřský reflex mé milosrdné pomoci: nalévejte balzám do tak mnohých otevře-
ných a krvácejících ran, říkejte mé něžné slovo všem, kteří putují v suchopáru, v tem-
notě, v malomyslnosti a zoufalství.
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Vy jste znamením mé mateřské přítomnosti, paprsky světla, které vycházejí z mé-
ho Neposkvrněného Srdce, aby padaly na zpustošené lidstvo a zatemněnou a rozště-
penou církev.

Brzy bude toto rozdělení otevřené, ostré, rozsáhlé a vy budete muset být pou-
ty, která spojují ty, kteří chtějí zůstat v  jednotě víry, v poslušnosti vůči hierarchii 
a  chtějí přes nesčetné zkoušky připravovat novou dobu, která vás čeká. Nechtěla 
jsem vás nechat odejít, aniž bych vám řekla své mateřské slovo a dala vám útěchu, 
která vychází z mého Neposkvrněného Srdce. Jsem stále s vámi! Budete mě vždyc-
ky cítit ve své blízkosti. Jsem vaše něžná Maminka, která vás vede k Ježíši a přivá-
dí vás k pokoji.

S  radostí a vděčností za všechno mně prokázané dobro a za útěchu, kterou jste 
mi dali v hluboké bolesti mého Neposkvrněného Srdce, vám všem v tento večer jako 
Matka děkuji a žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

15. srpna 1985
nanebevzetí Panny Marie

Nebojte se!
„Dívejte se dnes na ráj, který vás očekává, přemilí synové, chcete-li kráčet ve svět-

le radosti a naděje.
V  tento den zástup andělů a  svatých, a  zejména vašich bratří, kteří vás předešli 

a očekávají vás, vytváří velkou korunu slávy okolo oslaveného těla vaší nebeské Mat-
ky vzaté do nebe.

Z mého mateřského a Neposkvrněného Srdce sesílám na každého z vás mimořád-
ný déšť milostí, abych vás povzbudila, potěšila a pomohla vám pokračovat v cestě, kte-
rou jsem vám vyznačila.

Jako nikdy předtím stal se dnes svět, ve kterém žijete, pouští, která přináší jedova-
té a špatné ovoce.

Jako nikdy předtím pokouší se dnes můj Protivník všemi způsoby klást vám pře-
kážky, svádět vás a ranit.

Jako nikdy předtím rozvíjí dnes satan velkou moc, která mu byla připuštěna, a na-
sazuje všechno na zničení mého plánu a rozboření mého Díla lásky, které já sama v té-
to vaší době uskutečňuji.

Proto vás Protivník trápí všemi způsoby, klade vám do cesty léčky, zasévá nedoro-
zumění a rozpory, abyste zmalomyslněli, svádí vás pokušeními všeho druhu, aby vás 
zastrašil a zastavil.

Toto je doba, kdy se jeho útoky proti mému Hnutí stávají stále silnějšími a vytrva-
lejšími a kdy zejména se snaží zasít zmatek a rozkol mezi ty, které jsem si vybrala jako 
»zodpovědné« za toto mé dílo.

Nebojte se!
Já vás přikrývám svým neposkvrněným pláštěm a chráním vás.
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Jsem stále po vašem boku a vedu vás cestou, kterou jsem vám vyznačila. Při-
pouštím jeho úklady, abych vás očistila, ale pak osobně zasahuji, abych vám je pomá-
hala zdolat a překonat.

Často jsem přítomna se svým oslaveným tělem, abych vám dávala znamení své 
mateřské pomoci. Proto se i nadále trvalým způsobem zjevuji denně a mimořádně.

Ve strašlivých chvílích, které vás čekají v této závěrečné době velké očisty, Světlem 
mé mateřské přítomnosti se dnes sjednocuje nebeský svět se světem pozemským v tr-
valém společenství lásky a modlitby.“

Fulda (Německo), 8. září 1985
Svátek narození Panny Marie

Hodina veřejného svědectví
„Přemilí synové, přijměte dnes mé pozvání vstoupit do mého Neposkvrněného 

Srdce a nechat se mnou vést.
Všichni, kteří přijímají toto mé pozvání a zasvětí se mému Srdci, mají účast v mém 

vítězném šiku.
V tento den, na svátek svého narození, chci vás mít kolem své kolébky jako von-

nou korunu lásky a modlitby.
Dnes vás všechny volám k veřejnému a odvážnému svědectví.
Pohleďte na svou nebeskou Matku, která se rodí »jako vycházející jitřenka, krás-

ná jako měsíc«.
Co zatemňuje dnes život lidí?
Je to temno odmítání Boha, zatvrzelého a tak rozšířeného popírání Boha.
Musíte všude rozšiřovat mocným hlasem: Bůh je! Kdo je jako Bůh?
Jenom návratem k Bohu se otevře pro lidstvo jediná možnost záchrany.
Proto musíte s odvahou rozšiřovat moje mateřské pozvání k obrácení a návratu 

k Pánu cestou modlitby a pokání, lásky a postu.
Toto je ještě krátký příhodný čas, který byl lidstvu dopřán k jeho obrácení!
Pohleďte na svou nebeskou Matku, která se rodí »zářící jako slunce«.
Co dnes zatemňuje krásu a lesk církve?
Je to dým bludů, kterým dal do ní vniknout satan. Budou se stále více rozšiřovat 

a přivedou velmi mnoho duší ke ztrátě víry.
Příčinou tak velkého rozšíření bludů a tohoto velkého odpadu od víry jsou nevěr-

ní pastýři. Mlčí, když mají s odvahou mluvit, odsoudit blud a bránit pravdu. Nezasa-
hují, když mají odhalit dravé vlky, kteří se vkradli do Kristova ovčince skrytí v ovčích 
kůžích. Jsou němými psy, kteří nechají roztrhat své stádo.

Vy však musíte hovořit energicky a s odvahou, odsoudit blud a šířit jen pravdu.
Přišla hodina vašeho veřejného a odvážného svědectví.
Lesk církve zatemňuje také hluboký rozkol, který pronikl do jejího nitra a každým 

dnem se zvětšuje.
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Vy tedy musíte nyní tuto jednotu dosvědčovat rázným zasazením se o sjednocení 
s papežem a biskupy s ním spojenými.

Nenásledujte ony biskupy, kteří se postavili papeži na odpor. Buďte smělými obrán-
ci papeže a jmenujte otevřeně ty, kteří se protiví jeho učitelskému úřadu a učí způso-
bem, který je s ním v rozporu.

Pohleďte na svou nebeskou Matku, která se rodí »hrozná jako vojsko seřazené 
k bitvě«.

Co činí vaši sílu neúčinnou a co způsobuje, že při velkém útoku mého Protivníka 
zůstanete ustrašeně stát?

Je to tolerování hříchu, který vás vzdaluje od života mého Syna Ježíše. Je to velká 
nedbalost v modlitbě, která vám sděluje Jeho vlastní sílu.

Buďte tedy dnes smělými svědky v boji proti hříchu. Nechť skrze vás v církvi opět 
zasvítí velký dar, který vám dal Ježíš ve svátosti smíření.

Přistupujte opět často ke zpovědi a více se modlete. Modlete se se mnou; modle-
te se svatý růženec.

Co řekl můj papež na tomto místě, odpovídá pravdě.
Jste blízko největšímu trestu; proto vám říkám: Svěřte se mi a připomeňte si, že 

zbraní, kterou máte v těchto strašlivých okamžicích používat, je zbraň svatého růžen-
ce. Tvořte tak můj šik, který já povedu v této době k jeho největšímu vítězství.“

Fatima (Portugalsko), 13. října 1985
výroční den posledního zjevení ve Fatimě

Dva bojové šiky
„Odtud, kde jsem se zjevila jako Žena oděná sluncem, vás všechny volám, abyste 

se shromáždili okolo své nebeské Vojevůdkyně.
Je to doba velkého boje mezi mnou a mocným šikem, který poslouchá Rudého 

draka a černou šelmu.
Marxistický ateismus a svobodné zednářství vedou toto shromážděné vojsko, aby 

svedli celé lidstvo k popření Boha a ke vzpouře proti Bohu.
V jeho čele stojí sám Lucifer, který dnes opakuje svou výzvu postavit se proti Bohu 

a být zbožňován sám jako Bůh.
S ním bojují všichni démoni, kteří se v tuto dobu vyřinuli z pekla na zemi, aby při-

vedli do zkázy co možná největší počet duší.
S nimi jsou spojeni všichni duchové zavržených a těch, kteří se v tomto životě sta-

ví proti Bohu, kteří ho urážejí, proklínají a jdou cestou sobectví a nenávisti, zla a ne-
čistoty.

Jejich jediným životním cílem je bažit po požitcích, ukájet všechny vášně a bojovat 
za vítězství nenávisti, zla a bezbožectví.

Šik, kterému velím já sama, se skládá ze všech andělů a svatých v ráji, vedených 
svatým archandělem Michaelem, který je knížetem celého nebeského vojska.
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Je to velká bitva, která se odehrává zejména v oblasti duchů.
Na této zemi tvoří můj šik všichni, kteří žijí láskou k Bohu a jeho oslavováním po-

dle milosti přijaté na křtu svatém, kteří jdou po jisté cestě dokonalého zachovávání 
Božích přikázání.

Jsou pokorní, poslušní, malí a dobročinní; vyhýbají se nástrahám démona a lehko-
myslným svodům požitků, jdou cestou lásky, čistoty a svatosti.

Tento můj šik tvoří všechny mé malé děti, které mi dnes kladně odpovídají v každé 
části světa a následují mě na cestě, kterou jsem v těchto letech naznačila.

Se svým šikem jdu v těchto dobách vstříc vítězství.
Se svým šikem buduji každým dnem vítězství svého Neposkvrněného Srdce.
Se svým šikem připravuji cestu, kterou k vám přijde slavné království Ježíše, a bu-

de to království lásky a milosti, svatosti, spravedlnosti a pokoje.
Z tohoto místa, kde jsem se zjevila, opakuji dnes svou mateřskou výzvu: Shromáž-

děte se všichni co nejrychleji v tomto mém šiku!
Hodina velkého boje nyní nastala.
Bojujte se zbraní svatého růžence a pokračujte na cestě lásky k Ježíši, na cestě po-

hrdání světem a sebou samými, na cestě pokory, lásky, prostoty a čistoty.
Tak budete připraveni snášet velké zkoušky, které brzy začnou pro církev a lid-

stvo.
Z tohoto omilostněného místa s mým papežem, se svými přemilými a dětmi mně 

zasvěcenými vám všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Auckland (Nový Zéland), 12. listopadu 1985
Moje cesta

„Z této země Dálného východu, kam jsem tě přivedla, aby se rozšířilo mé mateřské 
poselství a abych shromáždila své děti v útočišti mého Neposkvrněného Srdce, opě-
tovně volám celou církev a celé lidstvo, aby šly cestou, kterou vám ukázala vaše ne-
beská Matka.

Je to jistá cesta, která vás přivede k Bohu záchrany a pokoje.
Na této cestě zakusíte lásku Otce, který vás tak velice miluje a vede, připravuje vám 

každou věc svou božskou Prozřetelností a který vás volá ke stále většímu štěstí.
Nechejte se v každém okamžiku vést otcovskou láskou jako malé děti, které se do-

konale odevzdávají jeho božské vůli.
Na této cestě se setkáte s božskou Osobou mého Syna Ježíše, který je se svým osla-

veným tělem a se svým božstvím vždycky blízko každému z vás!
On chce být vaší radostí a vaším pokojem.
On chce, aby ho každý z vás miloval, následoval a napodoboval.
Cesta, po které vás vedu, je cesta dokonalého následování mého Syna Ježíše. Tímto 

způsobem žijete podle zasvěcení svého křtu, odporujete světu a jeho svodům, abyste 
šli cestou božské milosti, lásky a svatosti.
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Na této cestě budete každý den přetvářeni mohutným působením Ducha Svaté-
ho, mého nejmilejšího Snoubence, který vás povede k dokonalosti vašeho svědectví.

Stanovila jsem, že to bude pro vás svědectví bolestné.
Doba očisty a krvavé zkoušky se blíží. Je nutná k záchraně mých dětí a aby se cír-

kev očistila od rány odpadu a nevěry.
Má mateřská láska mě pobádá zkrátit tu dobu. V krátkém čase začnete chápat, co 

vám už léta říkám.
Pak se otevřou jako vonné květy všichni moji malí synové, kteří mně ze všech čás-

tí světa odpověděli »ano« a zasvětili se mi a které já nyní vychovávám v tichosti a ve 
skrytosti, a oni budou ohlašovat nové údobí triumfu mého Neposkvrněného Srdce. 
Žehnám vám všem s láskou a radostí.“

Melbourne (Austrálie), 1. prosince 1985
1. neděle adventní

Blažení v očekávání
„Mé poselství teď proniklo do všech částí světa.
Přemilí synové, podporujte plán své nebeské Matky s velkodušností a plni důvěry.
Žijte v pokoji srdce.
Milujte, modlete se, čiňte pokání!
S prostotou dítěte žijte přítomný okamžik, který vám připravuje Otec jako dar své 

božské Prozřetelnosti.
Nedejte se svést těmi, kteří konkrétně uvádějí roky a dny, jako by chtěli určovat ter-

míny nekonečnému milosrdenství božského Srdce mého Syna Ježíše.
Dnes je mnoho falešných proroků, kteří rozšiřují lživá poselství, aby mnoho mých 

dětí uvrhli do úzkosti a strachu.
Jsem Matkou naděje a důvěry!
Se mnou prožívejte tuto dobu vašeho druhého adventu.
Jako jsem byla panenskou Matkou prvního příchodu Ježíše, tak dnes jsem slavnou 

Matkou jeho druhého příchodu.
Žijte v tomto očekávání, a budete blažení.
Blažení uprostřed zkoušek a utrpení všeho druhu, neboť máte jistotu, že hodina 

současných útrap připravuje čas slavného návratu mého Syna Ježíše.
Blažení uprostřed neporozumění a pronásledování, neboť vaše jméno je zapsáno 

v mém Neposkvrněném Srdci a jste chráněni v mém bezpečném mateřském útočišti.
Blažení, i když žijete v zakalené, poraněné a rozštěpené církvi, neboť tato hodi-

na jejího smrtelného zápasu připravuje pro ni zářivé ranní červánky druhých Letnic.
Blažení žijte v mém Neposkvrněném Srdci v očekávání blahé naděje a slavného 

příchodu mého Syna Ježíše.“
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Perth (Austrálie), 8. prosince 1985
Slavnost neposkvrněného Početí Panny Marie

Vaše mateřská Pastýřka
„Jsem Neposkvrněné Početí. Jsem vaše Matka, celá krásná.
Přemilí synové, choďte cestou lásky, čistoty a svatosti.
Dnes se raduji, když vidím, jak se mé mateřské poselství nyní rozšířilo do všech 

částí světa.
Tolik kněží, ale zejména věřících odpovědělo ve velkém počtu a s  tak velkým 

nadšením na mé pozvání zasvětit se mému Neposkvrněnému Srdci, být sjednoce-
ni s papežem a kráčet cestou Boží milosti, vyhýbat se hříchu, modlit se svatý rů-
ženec a shromažďovat se ve večeřadlech neustálé modlitby, která se koná se mnou 
a skrze mne.

A ty, můj malý synu, se v tento den nacházíš v tak vzdáleném městě, ležícím v nej-
jižnější části tohoto velkého světadílu, abys byl něžnou pastýřskou holí vaší mateřské 
Pastýřky, která vás chce všechny co nejrychleji shromáždit v bezpečném ovčinci své-
ho Neposkvrněného Srdce.

Nyní přišel můj čas.
Nyní stojíte před tím, co jsem vám předpověděla, že se má vyplnit.
Stojíte na prahu událostí závažných a bolestných pro církev a lidstvo.
Dnes tedy, kdy se nebe a země spojují v radosti k oslavě jedinečné výsady mého 

Neposkvrněného Početí, zvu vás, abyste se všichni shromáždili v šiku pod velením va-
ší nebeské Vojevůdkyně, která vás vede do boje proti Zlému a proti hříchu, aby ve vás 
mohlo zářit nejčistší světlo Boží milosti a svatosti.“ 

Dongo (Como, Itálie), 24. prosince 1985
Svatá noc

Hluboké mlčení
„Je Svatá noc.
Prožijte ji se mnou, přemilí synové, v radostné vzpomínce na okamžiky, které jsem 

zažila, když se připravovalo v čase zrození Slova Otce, pravého Syna Božího.
Tajemné mlčení vyznačovalo naplnění tohoto velkého tajemství lásky.
Sladký soulad míru zahaloval mou panenskou bytost, povolanou otevřít se mateř-

skému darování Syna.
hluboké mlčení panovalo, když se toto Božské tajemství naplnilo. Zatímco všech-

no bylo zahaleno mlčením, uprostřed noci Věčné Slovo Otce sestoupilo jako rosa na 
svět, povolaný přijmout jeho božskou ratolest.

A hle, uprostřed hlubokého mlčení zazněly nebeské hlasy andělů a srdce pastýřů se 
otevřela: pastýřů, kteří dovedou pochopit to, co je skryto velkým.

Tak to musí být při každém setkání se Slovem, které se stává Tělem v životě kaž-
dého z vás.
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Tak tomu musí být při vašem každodenním setkání s mým Synem Ježíšem.
Tak tomu musí být o Vánocích, které jste povoláni prožívat každý den, když při-

jímáte do svého srdce a do své duše s láskou Pána, jenž vám přináší spásu a vede vás 
k pokoji.

Tak tomu musí být i při jeho druhém příchodu, kdy se vrátí v lesku svého Božství 
a přijde na nebeských oblacích, aby slavně obnovil své království.

I dnes je nutné hluboké mlčení, abyste pochopili skrytý Boží plán a uměli číst 
znamení času, který prožíváte. A  tato znamení vám oznamují jeho blízký pří-
chod.

Otevřte svá srdce pokoře, prostotě a nevinnosti maličkých.
Buďte vytrvalí v modlitbě a důvěře.
Prožívejte každý den se svou nebeskou Matkou své trvalé Vánoce, které nyní po-

kračují v čase k radosti a záchraně všech.“

Dongo (Como, Itálie), 31. prosince 1985
Poslední noc roku

Vaše modlitba se mnou
„Přemilí synové, prožívejte se mnou v modlitbě hodiny této poslední noci ro-

ku.
Jak mnoho mých dětí prožívá tyto hodiny v zábavách a hýření, aby hlukem a roz-

ptýlením pozdravily nový rok.
Vy však se pozvedněte se mnou k Pánu vroucí modlitbou díků.
Jeho milosrdná láska dnes pokračuje v  uskutečňování velkého plánu záchrany 

a milosrdenství i pro tak zbloudilé a nemocné lidi vaší doby.
Hřích je vaší opravdovou chorobou, která stále více napadá mé děti a vede je k ži-

votu v sobectví, nenávisti, nečistotě a zatvrzelém odmítání vašeho Pána a Boha, který 
vás stvořil a vede vás cestou pravého štěstí.

Pán od vás žádá, abyste se k němu vrátili zpět cestou obrácení, a dal vám tak mno-
hými způsoby i během tohoto roku znamení svého pozvání k obrácení.

Pozvedněte se se mnou k Pánu vroucí modlitbou smírného zadostiučinění.
Bezbožnost pokrývá celou zem jako vysoká vrstva ledu a vysušila srdce a duše tak 

mnohých mých dětí.
Kalich Boží spravedlnosti je vrchovatý, je přeplněný a volá po zadost iučinění.
Zatímco se na světě právě uskutečňuje největší tajemství zla, obracím se na vás, mé 

děti, abych vás pozvala vytvořit se mnou velký řetěz zadostiučinění.
Obětujte všechny své modlitby, svá utrpení všeho druhu a spojujte je každý den 

s obětí mého Syna Ježíše, která se všude obnovuje na usmíření a odpuštění všech hří-
chů světa.

Tak mi pomůžete odvrátit ještě trest, který toto lidstvo na sebe přitahuje svým 
vlastním bezbožným způsobem života.
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Nyní je přede dveřmi nová doba.
Já jsem Matka, která vás vede cestou záchrany a míru.
Modlitbou, postem, umrtvováním a pokáním se připravujte se mnou prožít nové 

dny, které vás čekají a které vám připravuje milosrdenství Otce.“


