1989

Přijď, Pane Ježíši
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Dongo (Como, Itálie), 1. ledna 1989
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Přijď, Pane Ježíši
„Jsem vaše Neposkvrněná Matka, která vás vede k Ježíši a přivádí vás k pokoji.
Dnes se raduje celá církev, rozjímajíc o nevypravitelném tajemství mého božského
a univerzálního mateřství.
Na počátku tohoto nového roku, který bude poznamenán sledem vážných a významných událostí, hleďte obzvláště na mne jako na Matku naděje a Královnu míru.
V době velkého utrpení, kterou prožíváte, bude moje mateřská přítomnost stále silnější a mimořádnější.
Čím větší a univerzálnější bude panství mého Protivníka, Rudého draka, tím větší
a univerzálnější bude také vítězná přítomnost Ženy oděné sluncem.
Pro toto jste už vstoupili do údobí vyznačujícího se mou silnou přítomností mezi vámi, která se všem stane zjevnou mimořádnými událostmi.
Jsem vaše něžná Matka, která má za úkol přivést vás k Ježíši, vašemu Pánu a Spasiteli.
V těchto letech, která vás ještě dělí od konce tohoto století, budu jednat všemožným způsobem, aby Ježíšovo království mohlo být mezi vámi obnoveno a Pán Ježíš
aby mohl být všemi milován a oslavován.
– Přijď, Pane Ježíši, do života jednotlivců prostřednictvím Boží milosti, lásky
a svatosti.
Budu jednat způsobem velmi silným, abych vás všechny, kteří jste zasvěceni mému Neposkvrněnému Srdci, přivedla k velké svatosti, aby Ježíš mohl stále více žít,
působit a zářit ve vašem životě.
– Přijď, Pane Ježíši, do rodin, abys jim pomohl znovu najít cestu pospolitosti,
vzájemné lásky, dokonalé jednoty a dokonalé připravenosti k daru života.
– Přijď, Pane Ježíši, mezi národy, které potřebují stát se znovu komunami otevřenými k duchovnímu i materiálnímu dobru všech, zejména malých, potřebných, nemocných, chudých a vyděděných.
Připravuje se pro vás příchod království Ježíšova, který vás uvede do éry bratrství a míru.
Proto dnes, na počátku údobí velmi významného, neboť v něm se uskuteční mnou
připravený plán, zvu vás všechny, abyste se připojili k modlitbě, se kterou se vaše nebeská Matka, spojená s Duchem Svatým, svým božským Ženichem, denně obrací na
Otce: »Přijď, Pane Ježíši.«
Pouze když Ježíš založí své království mezi vámi, bude se moci celé lidstvo konečně radovat z velikého daru míru.“
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Milán (Itálie), 2. února 1989
Obětování Dítěte Ježíše v chrámě

Nesu vás k Ježíši
„Milovaní synové, prožívejte s radostí tajemství obětování Dítěte Ježíše v jeruzalémském chrámě a nechte se i vy učenlivě nést v mých mateřských loktech.
Čtyřicet dní po jeho narození, aby bylo zadostiučiněno předpisu Zákona, vystupuji spolu se svým nejčistším ženichem Josefem do chrámu obětovat Pánu svého prvorozeného Syna a vykonat předepsanou oběť na jeho vykoupení. S jakou
láskou tisknu Ježíška ve svém mateřském náručí! S jakou učenlivostí a synovskou
oddaností se Ježíšek nechá mnou nést, když ho tisknu s nesmírnou něžností ke
svému Srdci!
Nesený, darovaný a obětovaný Matkou, vstupuje Ježíš do slávy svého chrámu.
Ježíš vstupuje do jeruzalémského chrámu, protože ten byl postaven a posvěcen pro
něho, pro Mesiáše, Pána a Vykupitele.
Ježíš přichází v lesku své slávy a ujímá se držení místa svého božského přebývání.
Ježíš se ukazuje v blesku svého Světla pro zjevení všem národům.
Ježíš je předpovězen jako znamení odporu pro spásu i zkázu mnohých v Izraeli.
Stařičký Simeon vzal Ježíše do náruče jako od věků očekávaného a jako Spasitele svého lidu.
V mysteriu jeho poslání je hluboko zakotveno uplatnění mé mateřské úlohy:
»Tvou duši, Matko, pronikne meč.«
Protože mým úkolem Matky je přinést vám Ježíše a všechny vás přinést k Ježíšovi.
Jsem cestou, po níž musíte jít, abyste dospěli k svému Pánu a Spasiteli.
Nesu vás k Ježíšovi.
– Nesu vás k Ježíšovi, vaší Pravdě.
Hle, proč v těchto dobách, v nichž se mnozí vzdalují od víry a vydávají se za bludy, já zasahuji svými četnými a mimořádnými zjeveními, abych vás všechny přivedla k plné Pravdě evangelia. Buďte pouhým žitým evangeliem, abyste i vy mohli rozdávat světlo Pravdy.
– Nesu vás k Ježíšovi, vašemu životu.
Hle, proč dnes, kdy mnozí upadají do temnot hříchu a smrti, pomáhám vám svou
mocnou přítomností žít v milosti Boží, abyste i vy mohli mít účast na životě Pána Ježíše.
Nenecháte-li se v těchto temných dobách velikého soužení nést v mém náručí se
synovskou oddaností a velikou učenlivostí, těžko dokážete uniknout podlým nástrahám, nastrojeným vám mým Protivníkem.
Jeho svody se staly tak nebezpečnými a rafinovanými, že se jim už téměř nedokáže uniknout.
Vydáváte se ve velké nebezpečí, že upadnete do svodů, které vám nastražuje můj
Protivník, aby vás vzdálil od Ježíše a ode mne.
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Všichni se mohou stát obětí jeho podvodu.
Upadají do něj kněží i biskupové.
Upadají do něj věřící i osoby zasvěcené.
Upadají do něj prostí i učení.
Upadají do něj žáci i učitelé.
Nikdy do něj neupadají ti, kteří se – jako malé děti – zasvětí mému Neposkvrněnému Srdci a nechají se nést v mém mateřském náručí.
Stále jasněji bude zjevno církvi a světu, že malé stádo, které v těchto dobách velkého odpadu zůstane věrné Ježíši a jeho evangeliu, bude celé ochraňováno v mateřské
ohradě mého Neposkvrněného Srdce.
– Nesu vás k Ježíšovi, vaší Cestě.
Tak jste jím vedeni k vašemu nebeskému Otci.
Ježíš je věrným obrazem Otce; je jeho jednorozený Syn; je Slovo stejné podstaty
s ním; je odleskem jeho krásy; je zjevením jeho Lásky.
Ježíš a Otec jedno jsou.
Otec vám prostřednictvím Syna daroval Ducha Lásky, abyste mohli i vy proniknout do úžasného tajemství této Boží jednoty.
Stane-li se Ježíš vaší cestou, dojdete do náruče jeho a vašeho nebeského Otce.
Kráčíte-li s Ježíšem, uskutečňujete v životě Boží vůli – s onou láskou a učenlivostí,
s níž Ježíš vždycky plnil vůli Otcovu.
Tak žijete s důvěrou a oddaností malých dětí, které všechno očekávají a všechno
přijímají jako dar lásky svého Otce, který je na nebesích.
Pak já, vaše nebeská Matka, vás mohu denně přinášet na oltář svého Neposkvrněného Srdce do chrámu slávy a světla Páně.
Tak vás mohu v životě nabídnout jako dokonalou oslavu Nejsvětější Trojice a skrze vás mohu všude rozlévat Světlo jejího božského jasu.
Až toto Světlo osvítí a přetvoří celý svět, přijde k vám Ježíš ve slávě obnovit své království.“
Dongo (Como, Itálie), 23. března 1989
Zelený čtvrtek

Ježíš přichází
„Synové přemilí, dnes je vaše Pascha.
Prožívejte ji v intimitě života s Ježíšem, vaším bratrem, který vás osobně přičlenil
k výkonu svého nejvyššího a věčného kněžství.
Žijete v lásce k němu?
Jak miloval Ježíš vás!
– »Protože miloval své, kteří byli ve světě, až do konce je miloval.«
– »Vroucně jsem toužil jíst tuto Paschu s vámi, dříve než budu trpět.«
Jak vás Ježíš miluje!
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Stále každodenně obnovuje dar této své poslední večeře, své oběti, dokonané na
Kalvárii.
Vy jste důležitou částí tohoto jeho plánu lásky.
Dnes jste shromážděni okolo svých biskupů, abyste obnovili sliby dané v okamžiku kněžského svěcení.
Obnovte je s radostí a důvěrou.
Obnovte je s láskou na znamení hluboké vděčnosti Tomu, který vás vyvolil.
Ježíš přichází každý den prostřednictvím vás, svých kněží a synů mého zvláštního
mateřského zalíbení.
– Ježíš přichází prostřednictvím vašeho slova, které opakuje slova jeho evangelia
spásy ve všech jazycích a všem lidem:
»Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření!«
– Ježíš přichází prostřednictvím vašeho kněžského působení tím, že přivádíte
všechny k němu, vašemu Vykupiteli a Spasiteli.
»Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen.«
– Ježíš přichází prostřednictvím eucharistické Oběti, která obnovuje Oběť jím dokonanou na Kalvárii, aby ještě dnes obmyl svou božskou krví všechen hřích a špatnost světa.
»To čiňte na mou památku.«
– Ježíš přichází prostřednictvím svátosti smíření, která přivádí všechny hříšníky
zpět do domu jeho milosrdné lásky.
»Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny.«
– Ježíš přichází prostřednictvím svátostí, jejichž vy jste přisluhovateli, a prostřednictvím vaší osoby, která musí odrážet Světlo jeho ustavičné přítomnosti.
»Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.«
V tento váš den – Zelený čtvrtek – po každém z vás žádám, abyste všem rozdávali
radost jeho božské přítomnosti mezi vámi.
V hluboké temnotě, která dosud všechno obklopuje, vy osvěcujte zemi Světlem Ježíše Krista, který přichází ještě dnes vaším prostřednictvím.“
Dongo (Como, Itálie), 24. března 1989
Velký pátek

Zůstaňte s Ježíšem na kříži
„S apoštolem Janem, který vás všechny zastupuje, jsem zde pod křížem, na němž
můj Syn Ježíš prožívá krvavé hodiny své kruté agonie.
Každý jeho bolestný sten proniká jako meč mou zarmoucenou duší.
Každá kapka jeho utrpení je zachycena v otevřeném kalichu mého Neposkvrněného Srdce.
Jsem zde, abych hledala trochu lásky a soucitu, který bych podala ke zmírnění
hrozné žízně Ježíše v agonii.
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Prosím o trochu lásky, avšak kolem nás je nelidská špatnost, hluboká nenávist, výkřiky a rouhání, stoupající ze srdcí a ze rtů těch, co přihlíželi popravě. A mezi výkřiky je jeden, který proniká mé Srdce, zraňuje je a dává mu krvácet nevypravitelnou
bolestí.
»Sestup z kříže! Jsi-li Syn Boží, pomoz sám sobě. Sestup z kříže a uvěříme v tebe.«
Avšak můj Syn se narodil, vyrostl a žil, aby vystoupil na tento kříž! Aby se stal
ochotným beránkem, krotkým, vedeným na porážku!
On je pravý Beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Já mu dnes musím svou přítomností jako Matka pomáhat, aby zůstal na kříži a aby
se tak naplnila vůle Otcova a vy mohli být jím vykoupeni a spaseni!
– Zůstaň, Synu můj, na kříži: jsem zde, abych ti pomohla rozpínat se na tvém mučednickém loži, trpět a zemřít.
– Zůstaň, Synu můj, na kříži: jen tak nás spasíš; jen tak přitáhneš k sobě celý svět.
Pro toto jsi sestoupil z lůna Otcova do mého panenského lůna Matky.
Pro toto jsem tě devět měsíců nosila ve svém klínu a dala ti tělo a krev pro tvé lidské narození.
Pro toto ses ze mne narodil v Betlémě a vyrůstal jsi jako každý člověk podle rytmu svého lidského vývoje.
Pro toto ses ve svém dětství otevřel jako květ a zformoval se v síle svého jinošství.
Pro toto jsi nesl tíhu každodenní práce v chudém nazaretském domku; denně jsem
byla při tobě, já, tvá něžná Matka, se vzácnou pomocí tvého zákonitého otce Josefa.
Pro toto jsi prožil tři namáhavé roky svého veřejného života, hlásal evangelium
spásy, uzdravoval nemocné, odpouštěl hříšníkům, otevíral brány království chudým,
bezvýznamným, pokorným, utiskovaným.
Pro toto jsi podstoupil soud a odsouzení náboženským tribunálem, potvrzené Pilátem, který tě odevzdal na kříž.
Dnes jsi tu rozepjatý na trůně své slávy, který připravil pro tebe nebeský Otec, pro
tebe, Jednorozeného Syna, sladkého božského Beránka, který snímáš ze světa veškeren hřích, zlo, nenávist, nečistotu a smrt.
Drahocenný plodný Kříži, který neseš na svých ramenou Spasitele světa!
Sladké spásné Dřevo, na němž visí cena našeho vykoupení! Blahoslavený Kříži,
posvěcený velikonoční Obětí, která se dnes na tobě přináší v jediné, pro všechny výkupné a spásné Oběti!
Milovaní synové, dovolte, abych v tento den Velkého pátku opakovala také vám:
Zůstaňte s Kristem na kříži!
Nepoddávejte se podlým pokušením mého Protivníka, snadným svodům světa,
hlasům těch, kteří vám ještě dnes opakují: »Sestupte z kříže!«
Ne! I vy musíte jako Ježíš pochopit Boží plán vaší osobní kněžské oběti.
I vy řekněte »ano« Otcově vůli a otevřete se slovům modlitby a odpuštění.
Neboť dnes i vy musíte být jako Ježíš obětováni za spásu světa!“
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Dongo (Como, Itálie), 25. března 1989
Bílá sobota

V novém hrobě
„V novém hrobě dnes odpočívá ve spánku smrti Tělo mého Syna Ježíše.
Jeho Duch se ukládá v mém panenském lůně, kam sestoupilo Slovo Otce po mém
»ano« v okamžiku Zvěstování.
Cítím se Matkou zarmoucenou a vyrovnanou, raněnou a klidnou, zavalenou oceánem
bolesti a zahalenou pláštěm pokoje, otřesenou pláčem a spočívající v niterné božské
blaženosti.
Všechno se už naplnilo.
Nyní bdím v trvalé modlitbě, zatímco se mé Srdce otvírá jistotě zmrtvýchvstání
mého Syna Ježíše, má mysl se rozjasňuje světlem jeho proroctví a moje tělo je celé napjaté v očekávání tohoto slavného okamžiku.
Je to den mé mateřské samoty.
Je to den mé nesmírné bolesti.
Je to plodný den mé velké naděje.
Je to první den mého nového duchovního mateřství.
Vstupte, přemilí synové, do kolébky mého Neposkvrněného Srdce a připravujte se
i vy na chvíli vašeho nového zrození.
V novém hrobě, kde po tento jediný den leží bez života Tělo mého Syna Ježíše, uložte člověka, který musí ve vás zemřít.
Uložte člověka hříchu a neřesti, nenávisti a egoismu, lakoty a rozmařilosti, pýchy
a hrdosti, nesvornosti a nevěry.
Ať dnes ve vás zemře všechno, co jste zdědili po prvním člověku.
Konečně ať vyjde na světlo nový člověk, který se rodí v novém hrobě, kde Kristus
vstal z mrtvých ve slavné záři svého Božství.
Nový člověk milosti a svatosti.
Nový člověk lásky a pospolitosti.
Nový člověk milosrdenství a čistoty.
Nový člověk pokory a slitovné lásky.
Nový člověk učenlivosti a poslušnosti.
Nový člověk, zformovaný v novém hrobě, který začíná žít v radostném okamžiku
Kristova zmrtvýchvstání.
K tomuto vašemu novému zrození dochází v kolébce mého Neposkvrněného Srdce, u mne, vaší něžné Matky, která tak začínám novou úlohu svého duchovního a univerzálního mateřství.
Pouze tento nový člověk, který se rodí ve velikonočním mysteriu Kristově, může
otevřít bránu hrobu, ve kterém dnes leží už mrtvé celé lidstvo, aby mu dal povstat do
nové éry milosti a svatosti, kterou vám vzkříšený Kristus přinesl v okamžiku svého vítězství nad hříchem a smrtí.“
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Dongo (Como, Itálie), 26. března 1989
Hod Boží velikonoční

V očekávání jeho slavného návratu
„Přemilí synové, žijte ve velikonoční radosti!
Ježíš Kristus, bičovaný, trním korunovaný, vysmívaný, přivedený na kříž, ukřižovaný a popravený jako zločinec, vstal z mrtvých!
Mocí, kterou má z Osoby a přirozenosti Božské, přivolal zpět ze smrti svou přirozenost lidskou a v záři své slávy vyšel vítězně z hrobu.
Vzkříšený Kristus je živý mezi vámi.
Nebojte se! On řídí běh lidských dějin k uskutečnění vůle nebeského Otce a jeho
velkého plánu spásy.
Vzkříšený Kristus sedí nyní v nebi na svém trůně slávy po pravici Otce.
Jemu je podřízeno všechno.
Pod podnoží jeho nohou budou pokořeni a poraženi všichni jeho nepřátelé.
Od tohoto dne se lidské dějiny otevírají k plné oslavě vzkříšeného Krista.
Vzkříšený Kristus se k vám vrátí v oblacích nebeských, v plném lesku své slávy.
– Žijte dnes v očekávání jeho slavného návratu.
Nenechte se zastrašit dočasným triumfem zla a hříchu!
Ať vás nezarmucuje nynější vítězství tvrdého odmítání Boha ve světě, vzpoury
proti jeho zákonu lásky a tak všeobecné bezbožnosti.
Ani se nenechte uchvátit pochybami a nedůvěrou při pohledu na tolik zraňovanou, bitou, ohrožovanou a zrazovanou církev.
Velikonoční radost ať převýší každý lidský důvod k obavě a smutku.
Vzkříšený Kristus je živý mezi vámi. Vzkříšený Kristus poznamenává svým vítězstvím běh světa a dějin.
Vzkříšený Kristus chce mezi vámi obnovit své království, aby se mu dostávalo slávy ode všeho stvoření.
Žijte stále v radosti a pevné naději, v očekávání jeho slavného návratu.“
Sant’ Omero (Teramo, Itálie), 6. května 1989
První sobota v měsíci

Dvě křídla velikého orla
„Moji přemilí synové, dnes mě uctíváte obzvláštním způsobem o první sobotě tohoto měsíce máje, který jste mi zvlášť zasvětili.
Shromažďujete se se svou nebeskou Matkou ve večeřadlech bratrství a modlitby.
Jaká je to útěcha, kterou mi dáváte v mé hluboké bolesti! Jakou radost působíte mému Neposkvrněnému Srdci!
Neboť skrze vás, kteří jste mi odpověděli, v celé církvi rozkvétá úcta ke mně.
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Tak mohu uplatňovat v těchto vašich časech velkou moc, danou mi Nejsvětější
Trojicí, abych ochromila útok, který můj Protivník, Rudý drak, zahájil proti mně, chrle ze svých úst přívaly vod, aby mě utopil.
Příval vod tvoří souhrn všech nových teologických nauk, které se snažily zatemnit
postavu vaší nebeské Matky, popřít moje privilegia, zmenšit úctu, zesměšnit všechny moje ctitele.
Na základě těchto útoků Draka se úcta ke mně zeslabila v těchto letech u mnoha
věřících a někde doslova vymizela.
Vaší nebeské Matce však přišla na pomoc dvě křídla velkého orla.
Veliký orel je Slovo Boží, především Slovo obsažené v evangeliu mého Syna Ježíše.
Mezi čtyřmi evangelii orel označuje evangelium sv. Jana, neboť to vylétá mnohem
výše než ostatní, vstupuje do samotného srdce Nejsvětější Trojice a důrazně potvrzuje
Božství, věčnost a soupodstatnost Slova a Božství Ježíše Krista.
Dvě křídla jsou slovo Boží přijaté, milované a opatrované vírou, a slovo Boží žité
milostí a láskou.
Dvě křídla víry a lásky – to je Slova Božího mnou přijatého a žitého – mi umožnila vznést se nad příval vod všech útoků proti mně namířených, neboť vyjevila světu mou pravou velikost.
Pak jsem našla své útočiště v poušti.
Poušť, ve které jsem zbudovala své trvalé přebývání, jsou srdce a duše všech dětí, které mě přijímají, mně naslouchají, zcela se na mne spoléhají a zasvěcují se mému
Neposkvrněnému Srdci.
V poušti, v níž se nalézám, konám dnes své největší zázraky. Konám je v srdci
a v duši, to je v životě všech svých nejmenších dítek.
Tak je vedu, aby mě následovaly na cestě víry a lásky tím, že je mám k tomu, aby
přijaly, milovaly a opatrovaly Slovo Boží, a že jim pomáhám žít je každý den důsledně a s odvahou.
V tichu a v skrytosti, to je v poušti, v níž se nalézám, působím mocně, aby děti
mně zasvěcené věřily dnes evangeliu, nechaly se vést pouze moudrostí evangelia a byly vždy žitým evangeliem.
To je úkol, který jsem připravila pro skupiny, které jsem si zformovala ve všech částech světa svým Mariánským kněžským hnutím: nechat se nést mnou na dvou křídlech velikého orla, to je víry a lásky, a v těchto vašich časech přijímat s láskou a žít pouze Slovo Boží.
Velké zázraky, které dnes konám v poušti, v níž se nacházím, jsou: úplně přetvořit
život mých malých synů, aby se stali statečnými svědky víry a zářnými vzory svatosti.
Tímto způsobem v tichu a skrytosti připravuji denně své velké vítězství nad Drakem v triumfu mého Neposkvrněného Srdce ve světě.“

476

Svatyně v Tindari (Sicílie, Itálie), 14. května 1989
Hod Boží svatodušní

Obrovský Rudý drak
„Milovaní synové, dnes se klaníte a vzýváte Ducha Svatého, který sestoupil
o Letnicích na apoštoly a učedníky, shromážděné se mnou v jeruzalémském večeřadle.
Vzývejte jej s důvěrou a vytrvale i v těchto vašich časech, spojeni se mnou ve večeřadlech modlitby, rozšířených už ve všech částech země.
Svým Mariánským kněžským hnutím zvu dnes všechny syny církve, aby se spojili
v jednom neustálém večeřadle modlitby se mnou, vaší nebeskou Matkou.
Zvu všechny biskupy, kněze, řeholníky a věřící.
Mé Neposkvrněné Srdce je místem tohoto nového duchovního a univerzálního
večeřadla.
Do něho musíte vstoupit svým úkonem zasvěcení, které vás provždy svěřuje mně,
abych mohla spojit svůj hlas s hlasy vašimi při vyprošování daru druhých Letnic pro
církev a celé lidstvo.
Pouze Duch Páně může přivést lidstvo zpět k dokonalé oslavě Boží.
Pouze Duch Páně může obnovit církev leskem její jednoty a svatosti.
Pouze Duch Páně může překonat moc a vítěznou sílu obrovského Rudého draka,
který se v tomto vašem století všude strašným způsobem utrhl z řetězu, aby svedl
a oklamal celé lidstvo.
Obrovský Rudý drak je bezbožecký komunismus, který všude rozšířil blud popírání a tvrdošíjného odmítání Boha.
Obrovský Rudý drak je marxistický ateismus, který se představuje s deseti rohy, tj. s mocí svých sdělovacích prostředků, aby přivedl lidstvo k neposlouchání
deseti Božích přikázání, a se sedmi hlavami, z nichž na každé je diadém, odznak
moci a královské důstojnosti. Korunované hlavy označují národy, v nichž se bezbožecký komunismus upevnil a kde vládne svou ideologickou, politickou a vojenskou mocí.
Obrovitost Draka ukazuje jasně na rozsáhlost země, obsazené neomezeným panstvím komunistického ateismu.
Jeho barva je rudá, protože používá válek a krve jako nástrojů svých četných vítězství.
Obrovskému Rudému draku se podařilo v těchto létech zmocnit se lidstva bludem
ateismu teoretického či praktického, který bohužel svedl všechny národy země. Tak se
mu podařilo vytvořit novou civilizaci bez Boha, materialistickou, egoistickou, poživačnou, vyprahlou a studenou, nesoucí v sobě zárodky rozkladu a smrti.
Obrovský Rudý drak má ďábelský plán odvést celé lidstvo z vlády Boží, od oslavy
Nejsvětější Trojice, od plného uskutečnění plánu Otcova, který skrze Syna stvořil lidstvo ke své slávě.
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Pán mě přioděl svým Světlem a Duch Svatý svou božskou mocí, takže se zjevuji jako velké znamení na nebi, Žena oděná sluncem, neboť mám za úkol vysvobodit lidstvo z panství obrovského Rudého draka a přivést je celé zpět k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Proto si vytvářím ve všech částech světa skupiny svých nejmenších dětí a požaduji od nich zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, a tak je vedu, aby žily jen pro slávu Boží, prostřednictvím víry a lásky, a žárlivě je sama pěstuji ve své nebeské zahradě.
Každodenně se objevuji před trůnem svého Pána v hluboké adoraci, otevírám zlatou bránu svého Neposkvrněného Srdce a přináším mu v oběť ve svém náručí všechny tyto své syny se slovy:
»Nejsvětější Božská Trojice, ve chvíli tvého všeobecného popírání ti přináším dar
svého mateřského zadostiučinění prostřednictvím všech těchto mých maličkých, které každodenně formuji ke tvé nejvyšší oslavě.«
Tak se ještě dnes z úst dětí a kojenců dostává Pánu dokonalé chvály.“
Milán (Itálie), 3. června 1989
První sobota v měsíci a svátek
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Zvíře podobné pardálu
„Milovaní synové, dnes se shromažďujete ve večeřadlech modlitby k oslavě svátku
Neposkvrněného Srdce vaší Nebeské Matky.
Svolala jsem vás ze všech koutů světa, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému
Srdci, a vy jste odpověděli se synovskou láskou a velkodušností.
Už jsem si vytvořila svůj oddíl ze synů, kteří přijali mé pozvání a slyšeli můj hlas.
Nastal čas, kdy mé Neposkvrněné Srdce musí být oslaveno církví i celým lidstvem.
V těchto dobách apostaze, očišťování a velkého utrpení je mé Neposkvrněné Srdce
jediným útočištěm a cestou, která vás vede k Bohu spásy a pokoje.
Především se moje Neposkvrněné Srdce stává dnes znamením mého jistého vítězství ve velkém zápase, sváděném mezi přívrženci obrovského Rudého draka a následovníky Ženy oděné sluncem.
V tomto strašlivém boji vystupuje z moře na pomoc Draku zvíře podobné pardálu.
Je-li Rudým drakem marxistický ateismus, černou bestií je zednářství.
Drak se zjevuje v síle své moci; černá bestie naopak jedná ve stínu, skrývá se, utajuje se, aby se mohla vměšovat v každé straně.
Tlapy má medvědí a tlamu lví, neboť všude pracuje se lstivostí a se společenskými
sdělovacími prostředky, tj. s propagandou.
Sedm hlav označuje různé zednářské lóže, jednající všude způsobem podlým a nebezpečným.
Tato černá bestie má deset rohů a na rozích deset diadémů, znamení panství a královské moci.
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Zednářství panuje a ovládá celý svět prostřednictvím deseti rohů.
Roh byl vždy nástrojem rozšiřování, v biblickém světě způsobem, jak nechat více
slyšet svůj hlas, mocným sdělovacím prostředkem.
Proto sdělil Bůh svou Vůli svému lidu prostřednictvím deseti rohů, které oznámily jeho Zákon: deset přikázání.
Kdo je přijme a zachovává, přijímá slovo jeho Syna a má podíl na vykoupení, které On dokonal. Ježíš dává duším prostřednictvím milosti týž božský život, který nám
zasloužil svou obětí na Kalvárii.
Milost vykoupení je nám udílena prostřednictvím sedmi svátostí. Milostí jsou do
duše zasévány zárodky nadpřirozeného života, ctnosti. Mezi nimi jsou nejdůležitější tři božské ctnosti a čtyři hlavní: víra, naděje, láska; opatrnost, statečnost, spravedlnost a mírnost.
V božském slunci sedmi darů Ducha Svatého tyto ctnosti pučí, rostou, rozvíjejí se
stále více a vedou duše po světlé stezce lásky a svatosti.
Úkolem černé bestie, to je zednářství, je bojovat podle a vytrvale, aby duším zabránila jít po cestě ukázané Otcem a Synem a osvěcované dary Ducha Svatého.
Jestliže se Rudý drak snaží přivést lidstvo k jednání bez Boha, k popírání Boha,
a šíří proto blud ateismu, cílem zednářství není popírat Boha, nýbrž rouhat se mu.
Bestie otvírá tlamu, aby pronášela rouhání proti Bohu, aby se rouhala jeho jménu
a jeho příbytku, aby proklínala všechny, kteří přebývají v nebi.
Největším rouháním je upírání úcty, patřící pouze Bohu, a prokazování jí tvorům
a samotnému satanu.
Hle, proč v těchto dobách, za zvrhlého působení zednářství, se všude šíří černé
mše a satanský kult.
Mimo to se zednářství snaží všemi prostředky zabránit, aby se duše spasily, a tak
usiluje zmařit Kristovo vykupitelské dílo.
Sdělil-li Bůh svůj Zákon deseti přikázáními, zednářství rozšiřuje všude mocí svých
deseti rohů zákon zcela odporující zákonu Božímu.
Na přikázání Páně – »Nebudeš míti jiného Boha kromě mne« – vytváří jiné falešné idoly, jimž se dnes přemnozí klanějí.
Na přikázání – »Nevezmeš jména Božího nadarmo« – odpovídá rouháním proti Bohu a Kristu tolika ďábelskými podlými způsoby, že až snižuje jeho jméno na
neslušnou prodejní známku a vyrábí svatokrádežné filmy o jeho životě a jeho božské Osobě.
Na přikázání – »Pomni, abys den sváteční světil« – přeměňuje neděli na víkend, na
den sportu, zápasů a zábavy.
Na přikázání – »Cti otce svého i matku svou« – staví nový model rodiny, založený
na pouhém spolužití, dokonce mezi homosexuály.
Na přikázání – »Nezabiješ« – se mu podařilo legalizovat všude potrat, přijmout eutanazii a téměř vymýtit respekt k hodnotě lidského života.
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Na přikázání – »Nesesmilníš« – ospravedlňuje, velebí a propaguje jakoukoliv formu nečistoty, až k ospravedlňování skutků proti přírodě.
Na přikázání – »Nepokradeš« – pracuje, aby se stále více rozmnožovaly krádeže,
násilí, zabavování majetku a loupeže.
Na přikázání – »Nepromluvíš křivého svědectví« – působí, aby se propagoval stále
více zákon podvodu, lži a dvojakosti.
Na přikázání – »Nepožádáš manželky, nepožádáš statku bližního svého« – klame
mysl a srdce člověka, aby do hloubky zkazilo jeho svědomí.
Tímto způsobem jsou duše vháněny na zlou a zvrhlou cestu neposlušnosti Zákona Páně, jsou zavaleny hříchem a je jim tak znemožněno přijmout dar milosti a Božího života.
Proti sedmi ctnostem, božským a hlavním, které jsou ovocem života v milosti Boží, staví zednářství šíření sedmi hlavních hříchů, které jsou ovocem trvalého života ve
stavu hříchu.
Proti víře staví pýchu; proti naději rozkoš; proti lásce lakotu; proti opatrnosti hněv;
proti statečnosti lenivost; proti spravedlnosti závist; proti mírnosti nestřídmost.
Kdo se stane obětí sedmi hlavních hříchů, je postupně přiváděn k tomu, aby odňal úctu patřící jedině Bohu a dal ji falešným božstvům, která jsou zosobněním všech
těchto hříchů.
V tom spočívá největší a nejstrašnější rouhání.
Hle, proč na každé hlavě bestie je napsán rouhačský název.
Každá zednářská lóže má za úkol prosazovat uctívání jiného božstva.
První hlava nese rouhačský název pýchy, která se staví proti ctnosti víry a vede
k prosazování úcty bohu lidského rozumu a domýšlivosti, techniky a pokroku.
Druhá hlava nese rouhačský název smilstva, které se staví proti ctnosti naděje
a přivádí k prokazování úcty bohu sexuality a nečistoty.
Třetí hlava nese rouhačský název lakoty, která se staví proti ctnosti lásky a rozšiřuje všude kult boha peněz.
Čtvrtá hlava nese rouhačský název hněvu, který se staví proti ctnosti opatrnosti
a přivádí k prokazování úcty bohu nesvornosti a rozkolu.
Pátá hlava nese rouhačský název lenivosti, která se staví proti ctnosti statečnosti
a šíří kult boha strachu, veřejného mínění a vykořisťování.
Šestá hlava nese rouhačský název závisti, která se staví proti ctnosti spravedlnosti
a vede k uctívání boha násilnosti a války.
Sedmá hlava nese rouhačský název nestřídmosti, která se staví proti ctnosti mírnosti a vede k prosazování kultu tolik velebeného božstva poživačnosti, materialismu a rozkoše.
Úkolem zednářských lóží je pracovat dnes s velkou lstivostí, aby všude přivedly
lidstvo k pohrdání svatým zákonem Božím, k otevřené opozici vůči deseti přikázáním, k upření úcty patřící jedině Bohu a k jejímu prokazování falešným idolům, vele-
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beným a uctívaným stále větším množstvím lidí: rozumu; tělu; penězům; nesvornosti; moci; násilí; rozkoši.
Tak jsou duše uvrhovány do temného otroctví zla, neřesti a hříchu, a – v okamžiku
smrti a Božího soudu – do jezera věčného ohně, kterým je peklo.
Nyní chápete, jak se v těchto časech, proti hroznému úkladu černé bestie, to je
zednářství, moje Neposkvrněné Srdce stává vaším útočištěm a jistou cestou k Bohu.
V mém Neposkvrněném Srdci se rýsuje taktika užívaná vaší Nebeskou Matkou,
jak čelit a zvítězit nad podlými pletichami, užívanými černou bestií.
Proto formuji všechny své děti, aby zachovávaly desatero Božích přikázání: aby
do písmene žily evangelium; aby přistupovaly často ke svátostem; zejména ke svátosti smíření a eucharistického přijímání jako nutné pomoci k životu v milosti Boží;
aby se mocně cvičily ve ctnostech, a tak neustále kráčely po cestě dobra, lásky, čistoty a svatosti.
Tak používám vás, svých malých synů, kteří jste se mi zasvětili, abych odhalila
všechny podlé úklady, nastrojené vám černou bestií, a zneškodnila konečný mohutný
útok, který dnes zednářství rozpoutalo proti Kristu a jeho církvi.
A nakonec především v největší porážce zednářství se zjeví v celém lesku triumf
mého Neposkvrněného Srdce ve světě.“
Dongo (Como, Itálie), 13. června 1989
Výročí druhého fatimského zjevení

Zvíře podobné beránku
„Přemilí synové, dnes si připomínáte mé druhé zjevení v chudé Cova da Iria
13. června 1917.
Už tehdy jsem vám předpověděla, co všechno prožíváte v těchto časech. Oznámila
jsem vám veliký zápas mezi mnou, Ženou oděnou sluncem, a obrovským Rudým drakem, který přivedl lidstvo k životu bez Boha.
Předpověděla jsem vám podlé a temné dílo, vykonávané zednářstvím, aby vás
vzdálilo od zachovávání Zákona Božího a učinilo vás obětí hříchů a neřestí.
Především jsem vás chtěla jako Matka upozornit na veliké nebezpečí, které dnes
hrozí církvi i v mnoha ďábelských útocích proti ní, aby ji zničily.
K dosažení tohoto cíle přichází černé bestii, vystupující z moře, na pomoc ze země
bestie, která má dva rohy, podobné rohům beránka.
Beránek byl v Písmě svatém vždy symbolem oběti. V noci exodu je obětován beránek a jeho krví jsou pomazány veřeje domů židovských, aby byly uchráněny trestu,
který naopak stihne všechny Egypťany.
Židovské Velikonoce připomínají každoročně tuto událost obětováním beránka,
který je zabit a sněden.
Na Kalvárii se Ježíš Kristus obětuje za spásu lidstva. On sám se činí naší Paschou
a stává se pravým Beránkem Božím, který snímá všechny hříchy světa.
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Bestie má na hlavě dva rohy, podobné rohům beránka.
Se symbolem oběti je úzce spjat symbol kněžství: dva rohy.
Pokrývku hlavy se dvěma rohy nosil ve Starém zákoně velekněz.
Mitru – se dvěma rohy – nosí biskupové církve k označení plnosti svého kněžství.
Černá bestie, podobná pardálu, označuje zednářství; dvourohá bestie, podobná
beránku, označuje zednářství, které proniká do nitra církve, to je církevní zednářství,
které se rozšířilo především mezi členy hierarchie.
Tato zednářská infiltrace do nitra církve už vám byla mnou předpověděna ve Fatimě, když jsem vám oznámila, že satan pronikne až do vrcholu církve.
Je-li úkolem zednářství strhávat duše do zatracení tím, že je vedou k uctívání falešných božstev, cílem církevního zednářství je naopak zničit Krista a jeho církev vytvořením nového idolu, to je falešného Krista a falešné církve.
Ježíš Kristus je Syn Boha živého, je vtělené Slovo, je pravý Bůh a pravý Člověk,
protože ve své božské Osobě spojuje přirozenost lidskou a přirozenost božskou.
Ježíš dal v evangeliu o sobě nejúplnější definici slovy: Já jsem Pravda, Cesta a Život.
Ježíš je Pravda, neboť nám zjevuje Otce, říká nám své konečné Slovo, přivádí k dokonalému naplnění celé Boží Zjevení.
Ježíš je Život, neboť nám daruje týž božský život skrze milost, vykoupením Jím zaslouženou, a ustanovuje svátosti jako účinné prostředky, které sdělují milost.
Ježíš je Cesta, která vede k Otci skrze evangelium, které nám dal jako cestu, po níž
máme jít, abychom došli ke spáse.
Ježíš je Pravda, neboť On – živé Slovo – je pramenem a pečetí celého Božího Zjevení.
Církevní zednářství pracuje na zatemňování jeho božského Slova přirozenými rozumovými výklady a ve snaze učinit je pochopitelnějším a přijatelnějším je zbavuje
veškerého nadpřirozeného obsahu.
Tak se šíří bludy na všech stranách samotné katolické církve. V důsledku šíření
těchto bludů se dnes mnozí vzdalují od pravé víry a dávají tak za pravdu mému proroctví ve Fatimě: – Přijdou doby, kdy mnozí ztratí pravou víru. – Ztráta víry je odpadlictví.
Církevní zednářství pracuje podle a ďábelsky, aby všechny přivedlo k odpadu.
Ježíš je život, neboť dává milost.
Cílem církevního zednářství je ospravedlnit hřích a představovat jej ne jako zlo,
nýbrž jako hodnotu a dobro.
Tak se radí dopouštět se ho jako způsobu uspokojování potřeb vlastní přirozenosti a ničí se tak kořen, z něhož se může zrodit lítost, a prohlašuje se, že vyznávat hřích
už není nutné.
Zhoubným ovocem této zlořečené rakoviny, rozlezlé v celé církvi, je všude vymizení individuální zpovědi.
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Duše jsou vedeny k životu ve hříchu, odmítajíce dar Života, věnovaný nám Ježíšem.
Ježíš je Cesta vedoucí k Otci skrze evangelium.
Církevní zednářství přeje exegezím, které mu dávají racionalistický a přirozený výklad aplikací rozličných literárních žánrů, takže je v každé své části roztrháno.
Nakonec se dojde k popření historické zkušenosti zázraků a Kristova vzkříšení
a uvede se v pochybnost samotné Božství Ježíšovo a jeho vykupitelské poslání.
Když zničila historického Krista, bestie se dvěma rohy, podobnými beránkovým, se
snaží zničit mystického Krista, kterým je církev.
Církev ustanovená Kristem je jediná: svatá, katolická, apoštolská, jedna, založená na Petrovi.
Jako Ježíš, tak i církev jím založená, tvořící jeho mystické tělo, je pravda, život
a cesta.
Církev je pravda, neboť jí jediné svěřil Kristus úkol chránit v celistvosti celý poklad
víry. Svěřil jej hierarchické církvi, to je papeži a biskupům s ním spojeným.
Církevní zednářství se snaží tuto skutečnost zničit falešným ekumenismem, vedoucím k přijetí všech křesťanských církví tvrzením, že každá z nich má část pravdy.
Zabývá se plánem založit jednu ekumenickou univerzální církev, vytvořenou splynutím všech křesťanských vyznání, mezi nimi církví katolickou.
Církev je život, neboť dává milost a jenom ona má účinné prostředky milosti –
sedm svátostí.
Zvláště je život, neboť jí jediné byla dána moc plodit Eucharistii prostřednictvím
služebného (ministeriálního) a hierarchického kněžství.
Ježíš Kristus je v Eucharistii skutečně přítomen svým oslaveným tělem a svým
Božstvím.
Církevní zednářství se tak snaží přemnoha podlými způsoby napadat úctu církve
ke svátosti Eucharistie.
Oceňuje se u ní pouze aspekt Večeře, směřuje k minimalizování její svátostné
hodnoty, snaží se popřít skutečnou přítomnost Ježíšovu v konsekrovaných Hostiích.
Proto byla postupně potlačena všechna vnější znamení, která jsou ukazateli víry ve
skutečnou přítomnost Ježíšovu v Eucharistii, jako pokleknutí, veřejné adorační hodiny, úctyhodný zvyk obklopovat svatostánek světly a květy.
Církev je cesta, neboť vede k Otci skrze Syna v Duchu Svatém po cestě dokonalé jednoty.
Jako Otec a Syn jedno jsou, tak musíte být jedno mezi sebou.
Ježíš chtěl, aby jeho církev byla znamením a nástrojem jednoty veškerého lidského pokolení.
Církev má sílu udržet si jednotu, neboť byla založena na úhelném kameni své jednoty: Petrovi a papeži, který následuje Petrovo charisma.
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Církevní zednářství hledí tedy zničit základ jednoty církve podlým a úkladným
útokem na papeže.
Osnuje spiknutí rozepří a odporu vůči papeži; podporuje a odměňuje ty, kdo jej
hanobí a odpírají mu poslušnost; propaguje kritiky a opozice biskupů a teologů.
Tímto způsobem se bourá samotný základ její jednoty, a tak je církev stále více
trhána a rozdělována.
Milovaní synové, pozvala jsem vás, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému
Srdci a vstoupili do tohoto mého mateřského útočiště, především proto, abyste byli
ušetřeni a uchráněni těchto hrozných úkladů.
Proto jsem vás v zásvětném aktu mého Hnutí nabádala, abyste se zřekli jakékoliv
touhy po kariéře. Tak můžete uniknout nejsilnějšímu a nejnebezpečnějšímu úkladu, používanému zednářstvím, aby ke své tajné sektě přidružilo mnoho mých milovaných synů.
Vedu vás k veliké lásce k Ježíši – pravdě – tím, že z vás činím statečné svědky víry;
vedu vás k Ježíši – životu – přivádějíc vás k velké svatosti; k Ježíši – cestě – žádajíc od
vás, abyste byli v životě pouhým žitým a do písmene hlásaným evangeliem.
Pak vás vedu k největší lásce k církvi.
Učím vás milovat církev – pravdu, činíc z vás statečné hlasatele všech pravd katolické víry, zatímco se silně a odvážně stavíte proti všem bludům.
Činím z vás služebníky církve – života, pomáhajíc vám, abyste byli kněžími věrnými
a svatými. Buďte vždy připraveni k potřebám duší, buďte s velkorysým sebezapřením
ochotni posloužit svátostí smíření a buďte planoucím ohněm lásky a horlivosti k Ježíši, přítomnému v Eucharistii.
Ať se do vašich kostelů vrátí časté hodiny veřejné adorace a smíru Nejsvětější Svátosti oltářní.
Přetvářím vás ve svědky církve – cesty a činím z vás drahocenné nástroje její jednoty. Proto jsem vám dala jako druhý závazek svého Hnutí obzvláštní jednotu s papežem.
Skrze vaši lásku a věrnost znovu v plném lesku zazáří Boží plán dokonalé jednoty církve.
Tak proti temné síle dnešního církevního zednářství, usilujícího zničit Krista
a jeho církev, stavím mohutnou záři mého věrného kněžského šiku, aby byl Kristus
všemi milován, poslouchán a následován a jeho církev aby byla stále více milována,
bráněna a posvěcována.
V tom především spočívá lesk vítězství Ženy oděné sluncem a mému Neposkvrněnému Srdci se dostává nejzářivějšího triumfu.“
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Milán (Itálie), 17. června 1989
Sobota

Číslo bestie: 666
„Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem,
která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství
v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré lidstvo
proti Bohu.
Se mnou, synáčkové, bojujete proti černé bestii, zednářství, které chce přivést
duše k zatracení.
Se mnou, synáčkové, bojujete proti bestii, podobné beránkovi, zednářství, které
proniklo do nitra církevního života, aby zničilo Krista a jeho církev.
Aby dosáhlo tohoto cíle, chce vytvořit nový idol, to je falešného Krista a falešnou církev.
Církevní zednářství dostává příkazy a moc od různých zednářských lóží
a pracuje, aby tajně přivedlo všechny k tomu, aby se stali členy těchto tajných
sekt.
Tak popichuje ctižádostivé vyhlídkou na snadnou kariéru; hladové peněz zahrnuje majetkem; svým členům pomáhá, aby byli první a zaujímali nejdůležitější místa, zatímco vytlačuje na okraj podle, ale tvrdě všechny ty, kdo se odmítají podílet na
jeho plánu.
Vskutku bestie podobná beránkovi vykonává veškerou moc první bestie v její
přítomnosti na zemi a její obyvatele nutí se klanět první bestii.
Ba církevní zednářství dochází až k tomu, že staví sochu ke cti bestie a nutí
všechny této soše se klanět.
Avšak podle prvního přikázání svatého Zákona Páně se máme klanět jedině
BOHU a jemu jedinému vzdávat všechnu úctu.
Tak se BŮH nahrazuje mocným, silným, panovačným IDOLEM.
Idolem tak mocným, že je schopen poslat na smrt všechny ty, kdo se neklanějí soše bestie.
Idolem tak mocným a panovačným, že zařídí, aby všichni malí a velcí, bohatí a chudí, svobodní i otroci dostali na pravou ruku nebo na čelo cejch a aby nikdo
nemohl kupovat nebo prodávat, nemá-li takový cejch, to je jméno bestie nebo číslici jejího jména.
Tato velká modla, postavená proto, aby se jí všichni klaněli a jí sloužili, jak už
jsem vám zjevila v předešlém poselství, je falešný Kristus a falešná církev.
Jaké však má jméno?
V 13. kapitole Apokalypsy je psáno: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666.
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Rozumem osvíceným světlem Boží moudrosti se podaří rozluštit z čísla 666 jméno
člověka a toto jméno ukázané tím číslem je jméno Antikrista.
Lucifer, starý had, ďábel nebo satan, Rudý drak, se stává v těchto posledních časech Antikristem.
Už apoštol Jan tvrdil, že každý, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh, je Antikrist.
Socha nebo modla postavená ke cti bestie, aby se jí klaněli všichni lidé, je Antikrist.
Počítejte nyní jeho číslo 666, abyste pochopili, jak označuje jméno jednoho člověka.
Číslo 333 označuje Božství.
Lucifer se staví do vzpoury proti Bohu z pýchy, protože chce stát výše než
Bůh.
333 je číslo, které označuje tajemství Boha. Ten, kdo se chce postavit výše než Bůh,
nese znamení 666. Toto číslo ukazuje tedy jméno Lucifera, satana, to je toho, kdo se
staví proti Bohu, Antikrista.
333 uvedené jedenkrát, to je za prvé, vyjadřuje tajemství jednoty Boží.
333 uvedené dvakrát, to je za druhé, ukazuje dvě přirozenosti, božskou a lidskou,
spojené v božské osobě Ježíše Krista.
333 uvedené třikrát, to je za třetí, označuje tajemství tří Božských Osob, vyjadřuje
tajemství Nejsvětější Trojice.
Tak číslo 333, vyjádřené jednou, dvakrát a třikrát, vyjadřuje hlavní tajemství katolické víry, která jsou:
1. jedinost a trojjedinost Boha;
2. vtělení, utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Je-li 333 číslem ukazujícím Božství, ten, kdo se chce postavit nad samotného Boha, je označen číslem 666.
666 ukázané jedenkrát, to je za prvé, udává rok 666, šest set šedesát šest.
V tomto historickém období se Antikrist zjevuje skrze islám, popírající přímo tajemství Božské Trojice a Božství našeho Pána Ježíše Krista.
Islám svou vojenskou silou řádí všude a ničí všechny staré křesťanské komunity,
vpadá do Evropy a jen mým mateřským mimořádným zásahem, mocně vyprošovaným Svatým otcem, se mu nepodaří zničit úplně křesťanství.
666 ukázané dvakrát, to je za druhé, udává rok 1332, tisíc tři sta třicet dva.
V tomto historickém období se Antikrist projevuje radikálním útokem na víru
ve Slovo Boží.
Skrze filosofy začínající přikládat výjimečnou cenu vědě, a pak rozumu, se postupně směřuje k stanovení jediného kritéria pravdy, a tím je pouhý lidský rozum. Rodí se
velké filosofické bludy, pokračující přes staletí až do vašich dnů.
Přehnaná důležitost přikládaná rozumu jako jedinému, výlučnému kritériu pravdy vede nutně ke zničení víry ve Slovo Boží.
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Vskutku, protestantskou reformou se zavrhuje Tradice, ústní podání jako pramen
Božího Zjevení a uznává se pouze Písmo svaté.
Avšak i to musí být vykládáno jen rozumem a tvrdošíjně se odmítá autentické
Magisterium hierarchické církve, kterou Kristus pověřil chránit poklad víry.
Každý má volnost číst a chápat Písmo svaté podle svého osobního výkladu.
Tímto způsobem se ničí víra ve Slovo Boží.
Dílem Antikristovým je v tomto historickém údobí rozdělení církve a následné
vytváření nových a četných křesťanských vyznání, která jsou ponenáhlu přiváděna
ke stále rozsáhlejší ztrátě víry ve Slovo Boží.
666 ukázané třikrát, to je za třetí, udává rok 1998, tisíc devět set devadesát osm.
V tomto historickém období se podaří zednářství za pomoci zednářství církevního uskutečnit svůj velký záměr: vytvořit modlu a postavit ji na místo Krista a jeho církve.
Falešného Krista a falešnou církev. Socha postavená na počest první bestie, aby se
jí klaněli všichni obyvatelé země, a která označí svým cejchem všechny, kdo budou
chtít kupovat nebo prodávat, je socha Antikrista.
Tak jste došli na vrchol očisty, velikého trápení a apostaze, odpadu.
Odpad bude všeobecný, neboť téměř všichni půjdou za falešným Kristem a falešnou církví.
Tehdy se otevře brána a objeví se člověk nebo samotná osoba Antikrista!
Hle, milovaní synové, proč jsem vás chtěla poučit o stránkách Apokalypsy vztahujících se k době, v níž žijete.
Abyste byli se mnou připraveni na nejbolestnější rozhodný úsek velikého zápasu
probíhajícího mezi vaší Nebeskou Matkou a všemi silami zla, puštěnými ze řetězu.
Odvahu! Buďte silné, moje malé děti! Vám v těchto těžkých letech náleží úkol
zůstat věrnými Kristu a jeho církvi a snášet nepřátelství, zápasy a pronásledování.
Jste však drahocennou částí malého stáda, které má za úkol bojovat a nakonec přemoci mocnou sílu Antikrista.
Všechny si vás připravuji, ochraňuji vás a žehnám vám.“
Valdragone (Republika San Marino), 28. června 1989
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s kněžími MKH z Ameriky a Evropy
Uchovávejte svědectví Ježíšovo
„Milovaní synové, s jakou láskou na vás patřím a jak je mé zarmoucené Srdce
potěšeno tímto vaším ustavičným večeřadlem, které zde opakuje skutečnost večeřadla jeruzalémského.
Shromažďujete se při ustavičné, intenzivní modlitbě konané se mnou.
Jak je mi milá modlitba liturgie hodin, celý růženec, který recitujete, eucharistická adorace, slavná koncelebrace mše svaté, formující srdce celého večeřadla.
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Shromažďujete se jako bratři, kteří se milují a pomáhají si snášet tíhu obtíží, s nimiž se setkáváte.
Každodenně obnovujete svůj akt zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci v rozličných jazycích, a tak se skutečně připojujete ke všem svým bratřím mého hnutí, rozesetým ve všech částech světa.
Jste částí mého oddílu.
Jste drahocenným podílem mého mateřského dědictví.
Máte v držení svědectví Ježíšovo a zachováváte Boží přikázání.
Satan proti vám zuří, protože tvoříte moji patu, nejslabší a nejkřehčí část mne samotné, a protože jste moje pokolení. Klade vám dnes mocné úklady a zuří proti vám
všemi druhy pokušení a pronásledování.
Zůstaňte klidní. Mějte ve mne důvěru.
Toto jsou časy bitvy a vy musíte bojovat za moje vítězství.
Proto vás dnes zvu, abyste všichni měli v držení Ježíšovo svědectví.
Mějte v držení Ježíšovo svědectví v těchto dobách očisty, abyste kráčeli cestou věrnosti Kristu a jeho církvi a stále větší svatosti.
Tak zůstanete v bezpečí a pokoji, v důvěře a synovské oddanosti ke mně.
Mějte v držení Ježíšovo svědectví v těchto dobách odpadu, abyste byli silnými a statečnými svědky víry.
Proto vás vyzývám, abyste se stále více přimykali k papeži a podporovali jej svou
modlitbou a svou láskou a abyste přijímali a šířili jeho Magisterium: tak ukážete duším bezpečnou cestu, jak vytrvat v pravé víře.
Uchovávejte Ježíšovo svědectví v těchto dobách velikého soužení. Nastaly dny předpovězené evangeliem a Apokalypsou. Síly zla, spojené mocí toho, který stojí proti
Kristu, budou konat velké zázraky na nebi i na zemi, aby svedly velkou část lidstva.
Vy zůstaňte pevní ve svém hrdinném svědectví Ježíšovi a bojujte se mnou proti
mocné síle toho, který se projevuje jako nepřítel Kristův.
Nakonec se budete moci s radostí kochat mým velkým vítězstvím ve slavném Kristově triumfu.
Žehnám vám všem s vašimi drahými, žehnám duším vám svěřeným, žehnám vaší kněžské službě a beru do svých rukou všechny dobré úmysly, které nosíte v srdci.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 15. srpna 1989
Svátek Nanebevzetí Panny Marie

Zde se musí ukázat vytrvalost svatých
„Dnes patříte na mne, vaši nebeskou Matku, v záři mého oslaveného těla, vzatého
s mou duší do nebeské slávy.
Jsem Žena oděná sluncem.
Jsem vaše nebeská Vojevůdkyně.
Jsem Královna všech svatých.
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Patřete na mne jako na znamení bezpečné naděje a útěchy v těchto dobách očisty,
odpadu a velkého soužení. Nastal čas boje a největšího vítězství Draka, bestie přicházející ze země, a bestie přicházející z moře.
Je to doba, v níž se buduje civilizace bez Boha a celé lidstvo je vedeno tak, aby žilo bez Něho.
Je to doba, v níž satan a ďábelské síly se dávají uctívat stále větším počtem lidí, a tak
se stále více rozšiřuje satanský kult, sekty a černé mše.
Je to doba, v níž se buduje modla, aby se postavila na místo pravého Boha a pravé
církve, a tato modla je falešný Kristus a falešná církev.
Je to doba, v níž všichni následníci této modly budou poznamenáni jejím cejchem
na čele a na ruce.
Je to doba, v níž věrní následovníci Beránka budou vyvrhováni na okraj společnosti, budou vystavováni pronásledování, žalářům a smrti.
Je to doba vaší vytrvalosti.
Zde se musí ukázat vytrvalost svatých.
– Zde se musí ukázat vytrvalost těch, kdo náležejí Pánu, zachovávají Boží přikázání a zůstávají věrni Ježíši.
– Zde se musí ukázat vytrvalost těch, kdo budou pronásledováni a vedeni na mučednickou smrt, neboť jsou blaženi ti, kdo v Pánu umírají, najdou odpočinek od svých
námah a dobré skutky je doprovázejí.
– Zde se musí ukázat vytrvalost těch, kdo se neklanějí bestii a nenechají se znamenat jejím ďábelským cejchem.
Kdo však se budou klanět bestii a její soše a obdrží její cejch na čelo a na ruku, ti
budou pít víno Božího hněvu, nalité do kalicha jeho strašného trestu, a budou mučeni ohněm a sírou v přítomnosti Beránka a svatých andělů.
– Zde se musí ukázat vytrvalost těch, kdo nesou na čele napsáno jméno Beránka
a jméno jeho Otce, neboť nezradili svého Boha, v jejich řečech nebylo nikdy lži a následují Beránka, kamkoliv jde.
– Zde se musí ukázat vytrvalost všech mých malých dětí, které zvu k zasvěcení se
mému Neposkvrněnému Srdci, aby se mnou prožívaly závěrečné fáze boje a pádu Babylónu, kdy bude vinice země sklizena a hrozny budou uvrženy do lisu, představujícího veliký trest Boží.
Proto vás dnes zvu k patření na mne, vaši nebeskou Matku, v záři mého oslaveného těla, aby vás mé světlo osvěcovalo, mé Neposkvrněné Srdce vás do sebe uzavíralo
a má mateřská láska vás podpírala, abyste byli v této době statečnými svědky vytrvalosti před tváří církve a celého lidstva.“

489

Dongo (Como, Itálie), 8. září 1989
Narození Panny Marie

Cejch na čele a na ruce
„Dnes je svátek narození vaší nebeské Matky, moji milovaní synové, zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Prožívejte je v radosti a pokoji, v tichu a modlitbě, v důvěře a synovské odevzdanosti.
Jste malými dětmi vaší Matky – dítěte.
Jste částí mého pokolení a silným místem mého vítězného plánu.
Tvoříte vzácnou korunu čistoty, lásky a pokory kolem kolébky, v níž jsem uložena.
Nechte se ode mne živit a formovat; nechte se ode mne s učenlivostí vést.
Nechte se ode mne poznamenat mou mateřskou pečetí.
Toto je doba, v níž následovníci protivníka Kristova jsou znamenáni jeho cejchem
na čele a na ruce.
Cejch na čele a na ruce je znamením úplné závislosti toho, kdo je tímto znamením
poznamenán.
Znamení označuje toho, kdo je nepřítelem Krista, to je Antikrista, a jeho vyražený cejch znamená úplnou přináležitost poznamenané osoby k šiku toho, kdo se staví
proti Kristu a bojuje proti jeho božské královské moci.
Cejch je vyražen na čele a na ruce.
– Čelo označuje inteligenci, neboť mysl je sídlem lidského rozumu.
– Ruka vyjadřuje lidskou činnost, neboť člověk jedná a pracuje svýma rukama.
Tedy je to osoba, která je poznamenána Antikristovým cejchem na čele, přijímá
doktrínu popírání Boha, zavrhování jeho zákona a ateismu, v této době stále víc rozšiřovaného a propagovaného.
Tak je ten člověk poháněn, aby vyznával dnes módní ideologie a stal se propagátorem všech bludů.
Kdo se nechá poznamenat cejchem na ruce, zavazuje se jednat autonomně a nezávisle na Bohu a uspořádat svoji činnost na hledání pouze materiálního pozemského blaha.
Tak odcizuje svou činnost z plánu Otce, který ji chce osvěcovat a podporovat svou
božskou Prozřetelností; odcizuje ji lásce Syna, který činí z lidské námahy cenný prostředek k vykoupení a posvěcení člověka; moci Ducha Svatého, který působí všude,
aby vnitřně obnovil každé stvoření.
– Kdo je poznamenán cejchem na ruce, pracuje pouze sám pro sebe, aby hromadil
hmotné statky, činí z peněz svého boha a stává se obětí materialismu.
– Kdo je poznamenán cejchem na ruce, pracuje pouze, aby uspokojil své smysly, aby
hledal blahobyt a rozkoš, aby plně uspokojil všechny své vášně, zvláště vášeň nečistoty, a stává se obětí rozkošnictví, hédonismu.
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– Kdo je poznamenán cejchem na ruce, dělá ze svého já střed veškerého svého počínání, hledí na druhé jako na objekty, které může použít a využít pro vlastní prospěch,
a stává se obětí nespoutaného egoismu a nedostatku lásky.
Poznamenává-li můj Protivník svým cejchem všechny své následovníky, přišel čas,
abych i já, vaše nebeská Vojevůdkyně, poznamenala svou mateřskou pečetí všechny,
kdo se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci a jsou součástí mého šiku.
Vtiskuji na vaše čelo mou pečeť nejposvátnějším znamením kříže mého Syna Ježíše.
Tak otevírám lidskou inteligenci, aby přijala, zamilovala si a žila jeho božské Slovo, a vedu vás, abyste se zcela svěřili Ježíši, který vám je zjevil, a činím z vás dnes statečné svědky víry.
Proti poznamenaným na čele rouhačským cejchem stavím své syny poznamenané
křížem Ježíše Krista.
Potom uspořádávám veškerou vaši činnost k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Proto vtiskuji na vaši ruku pečeť, která je znamením Otce, Syna a Ducha Svatého.
Znamením Otce je vaše lidská činnost uspořádávána k dokonalé spolupráci na
plánu jeho božské Prozřetelnosti, která i dnes směruje každou věc k vašemu dobru.
Znamením Syna je každý váš počin hluboko začleněn do tajemství jeho božského vykoupení.
Znamením Ducha Svatého se všechno vaše konání otevírá jeho mocné síle posvěcování, která vane všude jako mocný oheň, aby od základu obnovil celý svět.
Přemilí moji synové, nechte se všichni poznamenat na čele a na ruce mou mateřskou pečetí v tento den, kdy slavíte – shromážděni s láskou kolem mé kolébky – svátek pozemského narození své nebeské Matky.“
Fatima (Portugalsko), 15. září 1989
Svátek Panny Marie Bolestné

Veliká je moje bolest
„Milovaní synové, podílejte se na mé bolesti!
Jsem vaše Matka Bolestná.
Mé Neposkvrněné Srdce je probodáváno početnými bolestnými trny.
Panství mého Protivníka se rozrůstá každým dnem a jeho moc se rozpíná v srdcích a duších.
Hluboké temnoty sestoupily na zemi.
Je to temnota tvrdošíjného odmítání Boha.
Je to temnota spáchaného hříchu, omlouvaného, ale už nevyznaného.
Je to temnota rozkoše a nečistoty.
Je to temnota bezuzdného egoismu a nenávisti, rozdělení a války.
Je to temnota ztráty víry, odpadu.
Do kalicha svého Neposkvrněného Srdce shromažďuji i dnes všechnu bolest
svého Syna Ježíše, který mysticky znovu prožívá krvavé hodiny své agonie.
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Novými Getsemany je pro Ježíše pohled na jeho dnešní církev, tak znásilněnou
a opuštěnou, kde většina pastýřů lhostejně a vlažně spí, zatímco jiní opakují Jidášovo gesto a zrazují z touhy po moci a penězích.
Drak jásá nad rozsáhlostí svého vítězství, dosaženého s pomocí černé bestie a bestie podobné beránkovi – v těchto vašich dnech, kdy se ďábel rozzuřil proti vám, věda,
že mu zbývá málo času.
Proto nastaly i dny mé velké bolesti.
– Veliká je má bolest, když vidím svého Syna Ježíše, dosud hanobeného a bičovaného v jeho slově, odmítaném z pýchy, a rvaného lidskými racionalistickými výklady.
– Veliká je má bolest, když pozoruji Ježíše skutečně přítomného v Eucharistii, stále
více zapomínaného, opuštěného, uráženého, pošlapávaného.
– Veliká je má bolest, když vidím svou církev rozdělenou, zrazenou, obnaženou,
ukřižovanou.
– Veliká je má bolest, když vidím svého papeže, jak umdlévá pod tíhou přetěžkého kříže, zatímco je obklopen úplným nezájmem ze strany biskupů, kněží a věřících.
– Veliká je má bolest nad stále větším počtem mých ubohých dětí, které jdou cestou zla a hříchu, neřesti a nečistoty, egoismu a nenávisti, ve velkém nebezpečí věčného zatracení v pekle.
Proto od vás, synů zasvěcených mému Neposkvrněnému Srdci, žádám dnes to, co
jsem na témže místě v máji 1917 žádala od svých tří malých dětí – Lucie, Hyacinty
a Františka, jimž jsem se zjevila.
– Chcete i vy přinést oběť Pánu na oltáři mého Neposkvrněného Srdce za spásu
všech mých ubohých hříšných synů?
Přijmete-li mou žádost, musíte učinit, oč vás nyní žádám.
Modlete se stále více, zejména svatý růženec.
Konejte časté hodiny eucharistické adorace a smíru.
Přijímejte s láskou všechna utrpení, která vám Pán posílá.
Rozšiřujte bez bázně všechna poselství, která vám sděluji jako nebeská Prorokyně
těchto vašich posledních časů.
Kdybyste znali trest, který vás čeká, zavřete-li ještě bránu svých srdcí úzkostnému
hlasu vaší nebeské Matky!
Neboť Božské Srdce mého Syna Ježíše svěřilo mému Neposkvrněnému Srdci poslední zoufalý nejzazší pokus přivést vás všechny ke spáse.“
Dongo (Como, Itálie), 11. října 1989
Výročí posledního zjevení ve Fatimě

Anděl první metly
„Připomínáte si dnes mé poslední zjevení ve Fatimě 13. října 1917, potvrzené zázrakem slunce.
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Patřte stále více na Ženu oděnou sluncem, která má za úkol připravit církev a lidstvo na příchod velikého dne Páně.
Nastal čas rozhodné bitvy.
Na svět sestoupila hodina velkého soužení, neboť andělé Pána byli vysláni svými
metlami potrestat zemi.
Kolikrát jsem vás vyzývala, abyste kráčeli cestou umrtvování smyslů, ovládání vášní, skromnosti, dobrého příkladu, čistoty a svatosti!
Lidstvo však nepřijalo moji výzvu a pokračovalo v neposlušnosti vůči šestému přikázání Zákona Páně, předpisujícímu nedopouštět se nečistých skutků.
Usilovalo dokonce velebit takové přestoupení a předkládat je jako dosažení lidské
hodnoty statečnosti a nový způsob uplatňování vlastní osobní svobody.
Tak se dnes dospělo k uznání všech hříchů nečistoty jako opravdových dober.
Začalo se kažením svědomí dětí a mladistvých tím, že byli vedeni k přesvědčení,
že nečisté skutky, páchané na sobě samotném, nejsou hříchem; že poměr před manželstvím mezi snoubenci je dovolený a dobrý; že rodiny se mohou chovat svobodně
a užívat i prostředků zamezujících početí.
Došlo se až k ospravedlnění a vychvalování nečistých skutků proti přírodě a dokonce k návrhu zákonů stavících na roveň rodiny soužití homosexuálů.
Nikdy tak jako dnes nebyla ustavičně propagována tiskem a všemi hromadnými
sdělovacími prostředky nemorálnost, nečistota a oplzlost.
Především televize se stala perverzním nástrojem dennodenního bombardování
oplzlými scénami, zaměřenými na zkažení mysli a srdce všech.
Zábavné lokály, zejména kina a diskotéky, se staly místy veřejného zhanobení
vlastní lidské a křesťanské důstojnosti.
Je doba, kdy Pán náš Bůh je ustavičně veřejně urážen hříchy těla.
Už Písmo svaté nás varovalo, že kdo hřeší tělem, v témž těle najde své spravedlivé potrestání.
Tak přišel čas, kdy Anděl první metly letí nad světem, aby jej ztrestal podle vůle Boží.
– Anděl první metly zarývá do těla těch, kdo se nechali poznamenat cejchem obludy na čele a na ruce a klaněli se jejímu obrazu, bolestivou a zhoubnou ránu, zapříčiňující zoufalý křik u těch, kteří jí byli stiženi.
Tato rána představuje fyzické bolesti, postihující tělo těžkými nevyléčitelnými nemocemi.
Bolestivá zhoubná rána je metlou pro celé dnes tolik zkažené lidstvo, které vybudovalo bezbožeckou materialistickou civilizaci a z honby za rozkoší dělá vrcholný cíl
lidského žití.
Některé z mých ubohých dětí jí byly zasaženy za své nečisté hříchy a svůj morální
rozvrat a nesou v sobě samých tíhu zla, které spáchaly.
Jiní naopak jsou zasaženi, i když jsou dobří a nevinní; pak jejich utrpení slouží
k záchraně mnoha špatných, vzhledem k solidaritě, která vás všechny spojuje.
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– První metlou jsou zhoubné nádory a všechny druhy rakoviny, proti níž věda nemůže nic zmoci, ač ve všech úsecích zaznamenala pokrok; nemoci to, která se stále
rozlézá a zasahuje lidské tělo a pustoší je velmi bolestnými zhoubnými ranami.
Milovaní synové, mějte před očima rozšiřování těchto nevyléčitelných nemocí
ve všech částech světa a milióny mrtvých, které zapřičiňují.
– První metlou je nová nemoc AIDS, která postihuje především mé ubohé děti,
oběti drog, neřestí a nečistých hříchů proti přírodě.
Vaše nebeská Matka chce být pro všechny pomocí, podporou, posilou a nadějí
v této době, kdy je lidstvo stiženo touto první metlou.
Proto vás vyzývám, abyste kráčeli po cestě postu, umrtvování a pokání.
– Dítky žádám, aby vyrůstaly v ctnosti čistoty a na této obtížné cestě aby se jim dostávalo podpory od rodičů a vychovatelů.
– Mladistvé žádám, aby se cvičili v ovládání vášní modlitbou a životem ve spojení
se mnou, aby se vzdali návštěv kina a diskoték, kde existuje ustavičné těžké nebezpečí
prohřešit se proti této ctnosti, tak drahé mému Neposkvrněnému Srdci.
– Od snoubenců požaduji, aby se zdrželi každého poměru před manželstvím.
– Od křesťanských rodin požaduji, aby se cvičily v manželské čistotě a neužívaly nikdy umělých prostředků k zamezení života, podle Kristova učení, které církev i dnes
předkládá s osvícenou moudrostí.
A s jakou touhou očekávám od kněží svědomité zachovávání celibátu a od řeholníků věrné a přísné dodržování jejich slibu čistoty!
Mým ubohým dětem zasaženým první metlou bolestivé a zhoubné rány se představuji jako milosrdná Matka, která pozdvihuje a posiluje, která vede k naději a pokoji.
Od nich žádám, aby svá utrpení obětovali v duchu zadostiučinění, očisty a posvěcení.
Pro ně především se mé Srdce stává nejvítanějším, nejotevřenějším útočištěm
a bezpečnou cestou vedoucí je k Bohu spásy a radosti.
V této mé nebeské zahradě budou všichni potěšeni a povzbuzeni a já sama si vezmu láskyplně na starost dodávat jim ulehčení v utrpení, a je-li to vůle Páně, darovat
jim uzdravení.
Proto v těchto dobách, v nichž lidstvo je zasaženo první metlou, vás všechny vyzývám, abyste patřili na mne, svou nebeskou Matku, a tak byli posíleni a dostalo se
vám pomoci.“
Dongo (Como, Itálie), 1. listopadu 1989
Slavnost Všech svatých

Nový Jeruzalém
„Dnes je svátek Všech svatých a zítra si připomenete, kolik duší se spasilo, jsou
však dosud ponořeny v očistných mukách očistcových.
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V těchto dobách velkého utrpení musíte silně prožívat obcování svatých.
Jsem Královnou všech svatých.
Jsem Vojevůdkyní jediného šiku.
Na všechny úklady, které vám denně strojí Drak, černá bestie, bestie podobná beránkovi a zlí duchové, mají ode mne úkol odpovědět silou a mocí andělé Páně.
Jak veliká je dnes jejich nebeská moc, neboť jsou ode mne posláni potírat taktiku
mého Protivníka, založenou na vzdalování přemnoha mých ubohých dětí od úcty náležející našemu Bohu a na stále větším rozšiřování satanského kultu a černých mší.
Na tuto zvrhlou rouhačskou akci démonů odpovídají andělé věčným, hlubokým
a neustávajícím klaněním a oslavou Pána.
Na nebezpečí, které vám v těchto dobách strojí zlí tím, že se snaží zkropit překážkami, obtížemi a podlým odporem cestu, po níž musíte kráčet, odpovídají svatí nebe
svou mocnou pomocí a přímluvou.
Skrytá a temná spiknutí, která proti vám zednářství osnuje, abyste upadli do jeho
sítí, jsou odhalena a zničena svatými, kteří dávají z ráje sestoupit mocnému Světlu,
které vás zahaluje a celé vaše bytí prostupuje vůní víry, naděje, lásky, čistoty a svatosti.
Společenství života se svatými ráje je lék, který vám dávám proti podlým a velice
úkladným nebezpečím, strojeným vám dnes černou bestií zednářství.
Při obtížích, vysmívání a segregaci užívaných proti vám bestií podobnou beránkovi utíkejte se, moji milovaní synové, k neustávajícímu společenství modlitby se svatými dušemi v očistci.
Toto společenství modlitby s dušemi dává jim světlo a útěchu, že čas jejich očišťování bude ukrácen, a vám poskytuje jistotu a odvahu uskutečnit ve svém životě můj
plán, který spočívá v tom, pomáhat vám plnit v každém okamžiku Boží vůli Pána.
Dnes patřím s radostí na vás, shromážděné pospolu v nebeské zahradě mého Neposkvrněného Srdce, abyste prožívali onu úžasnou skutečnost společenství svatých,
které vás spojuje, pomáhá vám a zavazuje vás všechny bojovat za úplné vítězství Kristovo příchodem jeho slavného království lásky, svatosti, spravedlnosti a pokoje na
svět.
Tak už přispíváte k vytvoření nového Jeruzaléma, svatého města, které musí sestoupit z nebe jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha, a připravujete přebývání Boha mezi lidmi, aby se všichni stali jeho lidem, kde každá slza bude usušena z jejich očí
a nebude už ani smrti, ani nářku, ani soužení, neboť první věci pominuly.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 8. prosince 1989
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Koruna dvanácti hvězd
„Přemilí synové, dnes patříte na neposkvrněnou nevinnost vaší nebeské Matky.
Jsem Neposkvrněné Početí.
Jsem jediné stvoření prosté jakékoliv poskvrny hříchu i prvotního.
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Jsem celá krásná: tota pulchra.
Nechte se zahalit mým pláštěm krásy, abyste i vy byli osvíceni mou nebeskou nevinností, mým neposkvrněným světlem.
Jsem celá krásná, neboť jsem povolána být Matkou Syna Božího a tvořit panenský
výhonek, z něhož se má rozvít božský Květ.
Proto můj plán zapadá do samotného tajemství vaší spásy.
Na počátku jsem byla zvěstována jako nepřítelkyně satana, jako ta, která nad ním
obdrží úplné vítězství.
»Nepřátelství položím mezi tebou a Ženou, mezi pokolením tvým a pokolením jejím; ona potře tvou hlavu a ty budeš činit úklady její patě.«
Na konci jsem viděna jako Žena sluncem oděná, která má za úkol bojovat proti
Rudému draku a jeho mocnému vojsku, aby ho přemohla, spoutala a zahnala do jeho
království smrti, aby pak na světě mohl kralovat pouze Kristus. Proto jsem v Písmu
svatém představována v blesku své mateřské královské důstojnosti: »A jiné znamení
se objevilo na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod svou nohou a na hlavě s korunou ze dvanácti hvězd.«
Kolem mé hlavy je tedy koruna dvanácti hvězd.
Koruna je znamením královské důstojnosti.
Je složena z dvanácti hvězd, neboť se stává symbolem mé mateřské a královské přítomnosti v samém srdci Božího lidu.
Dvanáct hvězd označuje dvanáct kmenů Izraele, z nichž se skládá vyvolený národ,
vybraný a povolaný Pánem, aby připravil příchod na svět Synu Božímu a Spasiteli.
Jelikož jsem povolána stát se Matkou Mesiáše, mým úmyslem je být splněním příslibů, panenským výhonkem, ctí a slávou všeho lidu Izraele.
Církev mne vskutku velebí těmito slovy: »Ty jsi slávou Jeruzaléma; ty jsi radostí Izraele; ty jsi čest našeho lidu.«
Proto tvoří kmeny Izraele dvanáct vzácných drahokamů čelenky, obklopující mou
hlavu, aby označily úřad mé mateřské královské důstojnosti.
Dvanáct hvězd znamená též dvanáct apoštolů, základ, na němž Kristus založil svou
církev.
Často jsem byla s nimi, abych je povzbudila k následování a víře v Ježíše během tří
let jeho veřejného poslání.
Místo nich, spolu s Janem, jsem stála pod křížem v okamžiku ukřižování, agonie
a smrti mého Syna Ježíše.
S nimi jsem sdílela radost z jeho zmrtvýchvstání; s nimi usebranými v modlitbě
jsem byla přítomna slavnému okamžiku Letnic.
Během svého pozemského bytí jsem zůstala při nich svou modlitbou a mateřskou
přítomností, abych jim pomáhala, formovala je, dodávala jim odvahy a pobízela je pít
kalich připravený jim nebeským Otcem.
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Jsem tak Matkou a Královnou apoštolů, kteří tvoří kolem mé hlavy dvanáct jasných hvězd mé mateřské královské důstojnosti.
Jsem Matkou a Královnou celé církve.
Dvanáct hvězd znamená též novou skutečnost.
Apokalypsa mě vidí jako velké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, vítězící nad
Drakem a jeho mocným vojskem zla.
Hvězdy kolem mé hlavy pak označují ty, kdo se zasvěcují mému Neposkvrněnému
Srdci, náležejí k mému vítěznému šiku a nechají se ode mne vést, aby bojovali tuto bitvu a nakonec dosáhli našeho největšího vítězství.
Tak všechny moje přemilé děti, zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci, povolané být dnes apoštoly posledních dnů, jsou nejjasnější hvězdy v mé královské koruně.
Dvanáct hvězd, které tvoří jasnou korunu mé mateřské královské důstojnosti, sestává z kmenů Izraele, z apoštolů a z apoštolů těchto vašich posledních dnů.
Ve svátek mého Neposkvrněného Početí vás tedy všechny zvu, abyste tvořili část
mé koruny a stali se zářivými hvězdami, které rozlévají do všech částí světa milost,
svatost, krásu a slávu vaší nebeské Matky.“
Dongo (Como, Itálie), 24. prosince 1989
Svatá noc

Čas se naplnil
„Milovaní synové, prožívejte se mnou v neustálé modlitbě a hluboké usebranosti
tyto hodiny Svaté noci.
Čas se naplnil.
Po staletí byla očekávána tato událost: hlasy proroků a vyslanců Božích udržovaly zažehnutou pochodeň naděje a očekávání. Běh času a dějin se celý sléval k tomuto
neobyčejnému okamžiku.
V této Svaté noci má všechno své naplnění.
Já, Panna a Matka, přivádím na světlo svého božského Syna; můj nejčistší snoubenec Josef stojí vedle mne a svou osobou zpřítomňuje všechny chudé Izraele; nezdobná
jeskyně se stává královským palácem Syna Davidova, povolaného usednout na jeho
královský trůn; pastýři přibíhají, aby přinesli hold prostých a chudých v duchu; chór
andělů zpívá a přináší nevinné světlo dětí, maličkých, čistých srdcem.
S jakou nevýslovnou láskou a jemnou něžností ukládám do chudých jeslí svého
božského Syna, Prvorozeného nového lidu Izraele, Jednorozeného Syna Otcova, Mesiáše od věků přislíbeného a očekávaného.
V této Svaté noci se uskutečňují proroctví, každá věc má své dokonalé naplnění.
Čas se naplnil.
Prožívejte s láskou, důvěrou a velkou nadějí tyto Vánoce.
Jsou Vánoce 1989. Jsou Vánoce roku velmi významného.
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Prožívejte je se mnou, s Matkou rodící vás denně k onomu životu, který vám darovalo mé Dítě svým příchodem mezi vás.
Prožívejte je s mým snoubencem Josefem v pokorné a učenlivé spolupráci na
plánu vašeho Nebeského Otce.
Prožívejte je s pastýři, kteří s jásotem přibíhají, s radostí, že i vy jste svědky zvěsti,
která ještě i dnes vyhlašuje pokoj a spásu všem lidem.
Prožívejte je s maličkými, prostými a chudými, kteří slouží jako královský trůn pro
vládu mého Syna Ježíše.
Prožívejte je s anděly, kteří zpívají božské zpěvy a přinášejí lásku této ubohé, nikdy
tak jako dnes ohrožené a bité zemi.
V duchu hluboké radosti prožívejte tyto vaše Vánoce.
Neboť čas se naplnil.
Vstupujete již do událostí, které vás připravují na jeho druhé Letnice.
Přibližujete se okamžiku slavného Kristova návratu.
Nedopusťte tedy, aby se vás zmocnil strach, ani smutek, ani prázdná zvědavost, ani
zbytečné starosti.
Prožívejte s prostotou maličkých každý okamžik tohoto nového příchodu v mém
Neposkvrněném Srdci a pracujte horlivě, abyste otevřeli brány lidí a národů Kristu,
který přichází.
A otevřte srdce naději, abyste mohli přijmout s radostí zvěst, kterou vám dnes přináším: naplňuje se čas Jeho slavného návratu.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 31. prosince 1989
Poslední noc roku

Otevřete svá srdce
„Ze všech končin světa se shromážděte ve večeřadle mého Neposkvrněného Srdce
v intenzivní a neustálé modlitbě, abyste spolu se mnou prožili poslední hodiny tohoto roku, který právě končí.
Byl to rok velmi významný.
Uzavřela jsem do své mateřské náruče modlitby a utrpení všech svých dětí a vložila
jsem je do otevřeného kalicha božského milosrdného Srdce mého Syna Ježíše.
Tak jsem mohla mocně vykonávat své dílo Prostřednice mezi vámi a mým Synem
a za všechny jsem se u něho přimlouvala jako vaše bolestná a milosrdná Matka.
– Obdržela jsem veliké milosti pro své syny kněze, abych jim pomohla kráčet cestou svědectví stále dokonalejšího života, aby odpovídal Ježíšovu plánu a velkým potřebám dnešní církve.
Postavila jsem se po bok svých dětí, zasvěcených řeholní profesi, abych jim dodala odvahy a nadšení následovat Ježíše, čistého, chudého a poslušného, až na Kalvárii.
– Prosila jsem za všechny své ubohé děti hříšníky, oběti vášní, neřestí, hříchů, nečistoty, egoismu, nenávisti a odmítání Boha.
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Ve svém Neposkvrněném Srdci jsem pro ně připravila pomoc, již potřebují, aby se
mohli navrátit do náruče svého nebeského Otce, který je všechny očekává, aby je přitiskl k sobě poutem své božské milosrdné lásky.
– Prosila jsem za nemocné, aby se jim dostalo daru přijímat s učenlivostí a trpělivostí kříž jejich nemoci; prosila jsem za rozdělené rodiny, za mládež na scestí, za národy utlačované jhem otroctví, za všechny národy země.
Vyprošovala jsem celému lidstvu veliký dar míru.
V tomto mém milosrdném díle u mého Syna Ježíše jste byli vy, moje malé děti,
svou modlitbou velikou posilou pro vaši nebeskou Matku.
Děkuji vám za vaši velkorysou odpověď na moje tužby a mé opakované výzvy.
Prostřednictvím svého Mariánského kněžského hnutí jsem mohla obdržet ze všech
končin světa velikou odpověď kněží a věřících na moji výzvu k zasvěcení a k modlitbě.
Všude se rozšířila večeřadla, o která jsem vás žádala svým poselstvím 17. ledna
1974.
Nyní může vaše nebeská Matka vykonávat velikou moc.
Mám nyní v rukou drahocenný klíč k otevření zlaté brány Božského Srdce Ježíšova, aby mohl vylít na svět moře svého milosrdenství.
Voda, která tryská z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, obmyje a očistí celý svět a připraví jej k životu v nové éře milosti a svatosti, na kterou všichni čekají.
V těchto dnech uvidíte uskutečnění velkého zázraku božského Milosrdenství.
Otevřete svá srdce.
Otevřete srdce všech lidí, aby mohli přijmout Krista, který přichází v lesku svého
světla, aby učinil všechny věci novými.“
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