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Milán (Itálie), 1. ledna 1996
Slavnost Panny Marie Matky Boží

V mém bezpečném útočišti
„Dnes radostně slavíte svátek mého Božského Mateřství, díváte se na mne
se synovskou důvěrou a vyprošujete si velký dar míru pro círk ev a pro celé lidstvo.
Já jsem Královna míru.
Nebeský Otec mne vyvolil, abych se stala Matkou jeho jednorozeného Syna, narozeného proto, aby přinesl veškerému lidstvu drahocenný poklad pokoje.
Mé Božské Dítě, jež se rodí v chudičké jeskyni a je položeno do jeslí, je samo tím
Pokojem.
Pokojem mezi Bohem a lidstvem, které sám vykoupil a uvedl do nového společenství lásky a života se svým Pánem.
Pokojem mezi lidmi: všichni se stali bratry, protože jsou Božími dětmi, účastnými
na jeho dobrech, a jsou členy jedné a téže rodiny.
Můj Syn Ježíš chtěl, abych byla i vaší Matkou. Tak jsem se stala Matkou lidstva, které on vykoupil a spasil.
Mým úkolem je sledovat během celých dějin osudy všech mých dětí.
Zvláštním způsobem jsem Matkou těch, kteří svátostí křtu a darem víry a milosti jsou vnitřně zapojeni do samého Ježíšova života, tvoří jeho mystické Tělo a náležejí k jeho církvi.
Jsem Matkou církve.
Mým mateřským úkolem je sledovat všechny pozemské osudy církve v průběhu
jejích dějin.
A za všech okolností na její bolestné pouti jsem pokaždé církvi nabídla bezpečné
útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Mé Neposkvrněné Srdce chová v sobě celou moji panenskou a mateřskou lásku
k vám.
Mé Neposkvrněné Srdce se vám otevírá k pomoci, posile a ochraně.
Mé Neposkvrněné Srdce se pro každého z vás stává nejjistějším útočištěm a cestou,
která vede k Bohu spásy a pokoje.
Na začátku tohoto nového roku, plného významných a bolestných událostí pro
ubohé lidstvo v neomezené moci sil zla, zbavených pout, zvu ještě jednou všechny do
bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
– Do mého bezpečného útočiště vstupují ti, kteří jsou povoláni vydat Pánu krvavé
svědectví.
Od prvního mučedníka Štěpána, kterého jsem vzala do své mateřské náruče po jeho zabití, až po ty, kteří i dnes pokládají vlastní život, velký zástup mučedníků vstupuje do útočiště mého Neposkvrněného Srdce, aby načerpali novou sílu a odvahu v hodině své oběti.
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– V mém bezpečném útočišti se shromažďuje nesmírný zástup vyznavačů víry,
aby dostali Světlo a Ducha moudrosti, který je vede k pochopení, prožívání a hlásání evangelia všem.
– V mém bezpečném útočišti se formuje skvělý šik panen, aby se naučily od mého
panenského mateřství žít pouze pro Ježíše, vyvoleného za jediného ženicha jejich života, a oděny jeho neposkvrněným Světlem, následují Beránka na každém jeho kroku.
– V mém bezpečném útočišti hledají obnovu a ochranu ti, kteří jsou povoláni obětovat se Pánu a následovat ho cestou jeho evangelních rad. Já sama pěstuji tyto vonné
a vzácné květy, vyrostlé v zahradě mého Neposkvrněného Srdce.
– Ve svém bezpečném útočišti vzdělávám se starostlivou péčí všechny kněze, které
mi Ježíš svěřil a které miluji obzvláštní láskou. Zde je posiluji, povzbuzuji a formuji,
aby následovali, napodobovali a prožívali Ježíše až k jeho plnosti.
– V mém bezpečném útočišti se obnovují křesťanské rodiny, aby byly chráněny před
mnoha nebezpečími a strašnými zly, která je ohrožují.
– Do svého bezpečného útočiště volám děti, aby dýchaly atmosféru čistoty a modlitby; volám mládež, abych jim pomáhala růst v milosti, lásce a svatosti; volám hříšníky, aby tu nalezli milosrdenství a odpuštění; volám nemocné, aby dosáhli uzdravení;
umírající, aby mohli přejít ze země do ráje nebeskou branou mého Neposkvrněného
Srdce.
– Do mého bezpečného útočiště máte vstoupit především vy všichni, moji synové,
aby se vám dostalo mé obrany a ochrany v době, kdy vstupujete do závěrečného období očisty a velkého trápení.
Teď budou události následovat velmi rychle za sebou do kompletního naplnění.
Má tajemství vám budou odhalena těmi událostmi, kterých se máte dožít.
Proto, když pozoruji s mateřskou starostlivostí všechno to, co na vás od nynějška
čeká, ještě jednou zvu církev a celé lidstvo do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Jenom zde budete mnou uchráněni a potěšeni.
Jenom zde naleznete pokoj a radostně překročíte světlý práh naděje.
Protože v bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce, jež vám Nejsvětější Trojice nabízí jako archu spásy v současné době, budete v důvěře a modlitbě očekávat slavný Ježíšův návrat, který nastolí jeho království ve světě a obnoví všechny věci.
V očekávání, že se naplní blažená naděje slavného návratu mého Syna Ježíše, na
začátku tohoto nového roku vám všem žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“
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Milán (Itálie), 19. ledna 1996
Předvečer mé cesty ke třinácti národům Latinské Ameriky

Dílo lásky a milosrdenství
„Můj milovaný synu, jsi ještě v předvečeru dlouhé, strastné a namáhavé cesty, kterou ti ukládám podniknout ke třinácti národům Latinské Ameriky, a přivést velký počet mých dětí do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Neboj se, protože já jsem stále s tebou.
Provázím tě na každém kroku této tvé cesty a nesu tě ve své náruči, kde pocítíš posilu a odpočinek, který ti připravila nebeská Maminka.
Mám naspěch a musím co nejrychleji dokončit své velké Dílo lásky a milosrdenství.
– Je to mé velké Dílo lásky, protože jeho prostřednictvím nabízím všem pomoc,
kterou vám dává nebeská Maminka k překonání nevýslovných útrap těchto posledních časů.
Nabízenou pomocí Mariánského kněžského hnutí je mé Neposkvrněné Srdce.
Mé Neposkvrněné Srdce je vzácnou zahradou a obsahuje veškerou lásku, jež vaše
nebeská Maminka chová ke svým dětem.
Všichni musíte vejít do mého Neposkvrněného Srdce, abyste zakusili sílu a něhu
mé mateřské lásky.
Vstoupíte do bezpečného útočiště, jež nebeská Maminka zřídila pro vás v bolestných hodinách velkého utrpení – skrze vaše zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Hlasem tohoto mého malého syna, kterého provázím do dalekých míst, vyzývám
všechny biskupy, kněze a věřící k zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Tak vykonáte to, co jsem žádala ve Fatimě pro spásu tohoto ubohého lidstva, které
leží sraženo tíhou svého neustálého odmítání Boha a žije v temném otroctví satana,
který v něm postavil vrchol své moci.
Jak se můžete zachránit v bolestných hodinách velké zkoušky, která teď přišla na
církev a na lidstvo?
Kde najdete útočiště v děsivé bouři, která bičuje nebe i zemi stále rozšířenější nenávistí, výbušným násilím, zlem, které se páchá, hříchem, který se oslavuje, nečistotou, která zaplavuje celý svět?
Všechny vás volám, abyste vyhledali pomoc a ochranu v rajské zahradě mé mateřské lásky.
Proto se bude církvi i lidstvu jevit stále jasněji, jakým bezpečným útočištěm je mé
Neposkvrněné Srdce, které Nejsvětější Trojice připravila pro vaši záchranu v hodině,
kdy se Spravedlnost zjeví v celé své božské moci.
– Je to mé velké Dílo milosrdenství, protože Ježíšova milosrdná láska se chce projevit ve vás skrze mateřskou cestu mého Neposkvrněného Srdce.
Mně byl Ježíšem svěřen úkol hledat mé zbloudilé syny, přivést hříšníky na cestu
dobra, navrátit Pánu vzdálené, uzdravit nemocné, dodat naději zoufalým, úlevu utlačeným, záchranu ztraceným.
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Jsem Matka Lásky a Milosrdenství.
Ve chvíli, kdy bude svět osvobozen od Zlého a země očištěna bolestnou zkouškou,
která vám byla už mnoha způsoby předpovězena, mé Neposkvrněné Srdce bude místem, kde všichni uvidí uskutečnění velkého zázraku Božího Milosrdenství.
Tak Duch Svatý sešle na svět své druhé Letnice milosti a ohně, aby připravil církev
a lidstvo pro Ježíšův návrat v lesku své božské slávy k obnově všech věcí.
Teď chápeš, můj malý synu, velký plán, který s tebou mám.
Pokračuj s důvěrou a radostí na své namáhavé cestě a podporuj v každém okamžiku mé velké Dílo lásky a milosrdenství.
I když teď pociťuješ víc a víc tíhu namáhavé cesty, uvidíš jako nikdy triumf své nebeské Maminky, která je ti stále nablízku a vede každý tvůj krok.
Mimořádné milosti sestoupí na mé děti, které se účastní večeřadel, a všichni obdrží zvláštní znamení mé lásky a mé mateřské přítomnosti.
Moji andělé světla tě v každé chvíli ponesou a uchrání tě všech lstivých nástrah, jež
ti nachystá můj Odpůrce.
Ty pak zaznamenáš všude s dojetím a radostí triumf mého Neposkvrněného Srdce v srdci a životě mých malých synů, kteří mi odpoví kladně a jsou mnou povoláni
k účasti na tomto mém velkém Díle lásky a milosrdenství.“
San Salvador (El Salvador), 24. ledna 1996
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s biskupy a kněžími MKH Latinské Ameriky

Jděte v mém jménu
„S jakou láskou vás přijímám v tomto večeřadle, biskupové a kněží mého Hnutí, že
jste přišli z mnoha národů Latinské Ameriky, ze země tak ohrožované mým Odpůrcem, ale tak milované a chráněné vaší nebeskou Maminkou.
Stále se připojuji k vaší modlitbě; pomáhám vám v růstu vzájemné lásky; těším vás
v četných utrpeních a nesu s vámi tíhu vaší těžké služby.
V těchto dnech jsem pro vás získala dar Ducha Svatého, který sestupuje na toto večeřadlo, jako na ně sestoupil v Jeruzalémě.
A Duch Svatý otevře srdce a duše pro pochopení důležitého a zvláštního poslání,
jež vám svěřuji.
– Jděte v mém jménu cestami tohoto kontinentu a přinášejte všem světlo mé mateřské přítomnosti a milosrdenství.
– Jděte v mém jménu hledat mé syny, ztracené na strastiplných cestách hříchu
a zla. Vidíte, jak se vaše společnost vrátila k pohanství jako oběť materialismu, vybičované honby za požitkem, bezuzdného egoismu, násilí, nespravedlnosti a nečistoty.
Kolik je mých ubohých synů, kteří trpí a nesou břímě této tvrdosti srdce, ženoucí
zemi do nedozírné pouště bez lásky!
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– Jděte v mém jménu a přinášejte všem něhu mé mateřské lásky. Hledejte ztracené, posilujte slabé, voďte nejisté, odpouštějte hříšníkům, přivádějte vzdálené,
uzdravujte nemocné, poskytujte svou kněžskou pomoc chudým a maličkým, sklánějte se a vlévejte balzám do otevřených ran zbitých a zraněných násilím a nenávistí, berte je do náruče a noste je všechny do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
– Jděte v mém jménu a neste mou mateřskou posilu církvi, která velmi trpí a jde
vstříc Kalvárii svého obětování. Můj Odpůrce ji v těchto letech silně zranil v pastýřích a ve stádci.
Kolik bolestí vytrpěla církev ve vašich zemích, kolik nedbalosti musela zakusit, kolik hořkosti vypila v kalichu své každodenní věrnosti Kristu a jeho evangeliu!
Stále jsem jí byla nablízku jako Ježíši pod křížem a na této bolestné cestě církev
v Latinské Americe pocítila posilu a pomoc vaší nebeské Maminky.
Proto ve vašich zemích úcta ke mně nikdy nevymizela, naopak se den ze dne více šířila a sílila.
A že jsem tady obzvláště milována a oslavována, Latinská Amerika zaujímá v zahradě mého Neposkvrněného Srdce výsadní místo.
– Jděte v mém jménu a neste světlo mé víry, mou výzvu k naději a žár mé lásky těm,
kteří jsou svěřeni vaší kněžské službě.
Moji milovaní synové, pokračujte s odvahou na strastiplné cestě těchto posledních období. Jsem stále s vámi. Neciťte se sami. I když musíte snášet kříž nepochopení, opuštěnosti a protivenství, jsem vám stále nablízku. Jsem s vámi v každém okamžiku a pomáhám vám nést kříž, který vám Pán ukládá pro spásu těch, kteří jsou
vám svěřeni.
V bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce najdete pokoj a zakusíte radost, kterou může dát jen Ježíš.
Vyjděte z tohoto večeřadla jako apoštolové mého Hnutí do celé Latinské Ameriky.
Rozšiřujte večeřadla všude, jak jsem vás žádala: mezi kněžími, dětmi, mládeží a zvláště v rodinách, aby byly chráněny ve velkých nebezpečích, která je ohrožují.
Staňte se cennými nástroji triumfu mého Neposkvrněného Srdce a s radostí pocítíte posilu mé mateřské přítomnosti.
S vašimi drahými, s těmi, kteří jsou svěřeni vaší službě, žehnám vám ve jménu Otce,
Syna a Ducha Svatého.“
Managua (Nicaragua), 2. února 1996
Uvedení Ježíše do chrámu

V duchovním chrámě
„Můj malý synu, nacházíš se v národě, který můj Protivník ohrožuje a bije, ale který vaše nebeská Maminka miluje a chrání v bezpečném útočišti svého Neposkvrněného Srdce.
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Získala jsem pro něj dar svobody od komunistického otroctví a drahocenný dar
míru.
Také církev, která zde žije a trpí, musela nést kříž pronásledování a zrady ze strany
některých svých synů. Ale zasáhla jsem na její ochranu a obranu, protože se zasvětila
mému Neposkvrněnému srdci.
– Do duchovního chrámu mého Neposkvrněného Srdce musí teď vstoupit církev
a celé lidstvo.
– Do tohoto duchovního chrámu přivádím církev k dokonalé oslavě Nejsvětější
Trojice.
V ní se vidí se zalíbením nebeský Otec; v ní chce znovu žít Ježíš, aby Otci dával plný souhlas s jeho vůlí; do ní se vlévá Duch Svatý, aby v ní zrcadlil celý svůj božský jas.
Proto církev očišťuji a vedu ji cestou na Kalvárii, kde vydá své plné svědectví mému Synu Ježíši.
– Do tohoto duchovního chrámu vedu celé lidstvo tak vzdálené od Boha, nyní neschopné milovat, svedené bludy a zotročené zlem, nezřízenými vášněmi
a hříchem.
V něm dnes satan zřídil své panství.
V duchovním chrámě svého Neposkvrněného Srdce připravuji úplný návrat lidstva k Pánu cestou obrácení a pokání, proměny srdce a života.
– V tomto duchovním chrámě vytvořím ze všech národů jednu rodinu. Tak připravuji novou dobu všeobecného smíření národů, schopných přijmout Pána Ježíše, který
se vrací v lesku své božské slávy.
Připravujte se k jeho přijetí. Proto zvu všechny národy země, aby dokořán otevřely
brány Ježíši Kristu, který přichází.
– Do tohoto duchovního chrámu nesu ve své náruči všechny své malé děti, které se
mi zcela oddaly svým úkonem zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Zakoušejí jistotu, že jsou v náručí Maminky, a Maminka má radost z toho, že je
milována a oslavována těmito svými dětmi.
Nastala hodina mého a vašeho triumfu.
Proto vás vyzývám, abyste všichni chvátali do bezpečného útočiště, které nebeská
Matka pro vás připravila v posledním období velkého soužení.
Zde, v mém náručí, se vám dostane útěchy. Jako maminka laská své dítě, tak budu laskat vás.
Proto v duchovním chrámě svého Neposkvrněného Srdce jsem vám již připravila
oltář, na kterém i vy budete obětováni pro záchranu světa.“
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Cuzco (Peru), 22. února 1996
Svátek Stolce sv. Petra

Pekelné mocnosti ji nepřemohou
„Můj malý synu, jak namáhavá je tato cesta, kterou ti ukládám podniknout k 13 národům a do 52 měst: uspořádat obdivuhodná večeřadla s kněžími a věřícími mého
Hnutí.
Dnes se nacházíš zde v městě položeném asi 4000 m nadmořské výšky, uprostřed
dlouhého řetězu peruánských And.
Ve velkém večeřadle na stadionu oslavujete svátek Stolce sv. Petra.
Ježíš založil svou církev na bezpečné skále apoštola Petra.
Petrovi svěřil Ježíš úkol být základem církve a střežit celou její pravdu.
Za Petra Ježíš prosil, aby jeho víra zůstala neporušená po celou dobu trvání lidských dějin. Petrovi dal jistou záruku vítězství své církve: moci pekelné ji nepřemohou.
– Moci pekelné ji nepřemohou. Úkol svěřený Petrovi se přenáší na jeho nástupce.
Tak se dnes papež stal základem, o který se opírá církev, středem, ve kterém se sbíhá její láska a jistota, že poklad víry (depositum fidei) zůstane stále neporušený.
– Moci pekelné ji nepřemohou, přestože se satan rozběsnil, rozsévá rozdělení
a schizmata, hluboké roztržky, které rozbily jednotu církve, mystické tělo mého Syna
Ježíše. Všechna rozličná křesťanská vyznání, která se během staletí oddělila od katolické církve, představují vítězství Protivníka nad jednotou církve, kterou chtěl Kristus
a vroucně si přál Otec.
Dnes je snaha napravit všechny tyto chyby cestou smíření a ekumenismu. Avšak
opětovné sjednocení všech křesťanských vyznání v katolické církvi přijde s triumfem
mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
– Moci pekelné ji nepřemohou, přestože se můj Protivník rozběsnil, aby mezi vámi zpřetrhal lásku.
Proto prudce útočí na papeže, který bdí nad láskou celé církve. A tak rozdělení
vstoupilo do jeho vlastního domu. Především na rozdělení, které staví biskupy proti biskupům, kněze proti kněžím, věřící proti věřícím, vybudoval satan svůj triumf.
Ale pekelné moci ji nepřemohou, protože po bolestném údobí očisty a velkého
soužení se církev znovu zaskví v celém světle své lásky, jednoty a svatosti. A to bude
jedno z největších dobrodiní, které moje mateřská láska přinese církvi.
– Moci pekelné ji nepřemohou, i když teď dochází k odporu proti papeži, k veřejné opozici vůči němu a k odmítání jeho magisteria. Tak se šíří bludy, které mnoho lidí odvádí od pravé víry, propagují se sekty, které přitahují tolik dětí církve. Velké rozšíření sekt v Latinské Americe jako nikdy předtím představuje vítězství pekelných sil,
které, jak se zdá, nabývají převahu.
Avšak já volám všechny své děti k největší věrnosti katolické církvi; sděluji jim lásku k církvi, horlivost pro její jednotu, zápal pro její svatost, úsilí o její evangelizaci.

699

A tak díky těm, kteří se zasvěcují mému Neposkvrněnému Srdci, zmařím všechno úsilí, které satan vyvíjí, aby odtáhl tolik mých dětí od jediné církve, založené mým
Synem Ježíšem.
A díky mému novému mimořádnému mateřskému zásahu pekelné síly ji nepřemohou.
Kristova moc se zjeví, až v církvi uvede své království slávy, a tehdy všechny pekelné moci budou spoutány, takže už nebudou moci škodit světu.
Tehdy svatá církev Boží bude moci vylít na všechny národy země největší jas své
pravdy a své svatosti.“
Montevideo (Uruguay), 7. března 1996
Úkol, kterým jsem tě pověřila
„Pokračuj na této své namáhavé cestě a pořádej večeřadla v četných městech tohoto kontinentu Latinské Ameriky, kde je nebeská Maminka milována a stále víc oslavována.
Vidíš, jak se zde triumf mého Neposkvrněného Srdce stává obdivuhodnou skutečností.
Že to dokážeš udělat, je lidsky nemožné; já tě podporuji a vedu; dávám ti sílu a úlevu,
protože čas mého triumfu přišel, a na tobě je, abys splnil úkol, kterým jsem tě pověřila, přivést všechny do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
– Úkol, kterým jsem tě pověřila, je přivést do mé mateřské zahrady děti vystavené
mnoha nebezpečím, podrobené tolika násilnostem, svedené na bolestné cesty hříchu
a nečistoty.
Tato zvrácená a zkažená generace denně nastražuje léčky těmto maličkým, které Ježíš střeží v hájemství své božské lásky a jimž odhaluje tajemství svého nebeského Otce.
– Úkol, kterým jsem tě pověřila, je získat pro zasvěcení mému Neposkvrněnému
Srdci mladé, aby se vyhnuli velkému nebezpečí odcizení se Ježíšovi a mně. Zlý svět,
ve kterém žijete, svádí mladé, nabízí jim chléb otrávený hříchem a zlobou, požitkem
a nečistotou, zábavou a drogami.
Přivádím mladé do bezpečného útočiště svého Neposkvrněného Srdce, abych je
bránila a chránila před všemi nebezpečími, školila je a provázela na cestě lásky a svatosti, odříkání a čistoty, pokání a modlitby.
Takto si utvářím šik svých mladých, povolaných ke vstupu do nové doby, které
nebeská Matka připravuje pro církev a pro celé lidstvo.
– Úkol, kterým jsem tě pověřila, je přivést do zářného hájemství mého Neposkvrněného Srdce křesťanské rodiny, abych jim pomohla žít v jednotě a věrnosti, v modlitbě a lásce, pohotové k daru života, který musí být stále přijímán, chráněn a žárlivě střežen.
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– Úkol, kterým jsem tě pověřila, je přivést do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce kněze, kteří jsou syny mé zvlástní mateřské lásky, abych je potěšila, povzbudila a podpořila stát se horlivými služebníky Ježíše, jehož životem mají žít a věrně hlásat jeho evangelium.
– Úkol, kterým jsem tě pověřila, je přivést do mého Neposkvrněného Srdce tento
celý velký kontinent Latinské Ameriky, který mi náleží a který opatruji s mateřskou
žárlivostí.
Běž, moje malé dítě, ještě na krátký čas na všechny cesty světa, k lidem a národům
velmi vzdáleným, ke kterým tě posílám s láskou a radostí.
Nyní musíš vkročit do druhé fáze své existence a připravit se na prožití těch velkých věcí, o které tě žádám s láskou a bolestí, aby se tvé poslání dovršilo a ty mohl dovést do konce úkol, kterým jsem tě pověřila.“
San Luis (Argentina), 19. března 1996
Svátek sv. Josefa

Ochránce a obhájce
„Dnes končíš svou dlouhou cestu po celé Argentině velkým večeřadlem s kněžími a mnoha seminaristy mého Hnutí. Tak slavíte liturgický svátek mého nejčistšího
snoubence Josefa. Pozorovals v tomto velkém národě, jak mne tolik mých synů miluje a oslavuje. Tuto zemi obzvláště miluji a chráním a se zvláštní péčí ji chovám v bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce.
Přeji si, aby se zde mé Mariánské kněžské hnutí ještě více rozšířilo. Chci, aby se
všude rozmnožovala rodinná večeřadla, jež vám nabízím jako vydatnou pomoc k záchraně křesťanské rodiny z velkých nebezpečí, která ji ohrožují.
Svěřte se do mocné ochrany mého nejčistšího snoubence Josefa. Napodobujte jeho
činorodé mlčení, jeho modlitbu, jeho pokoru, jeho důvěru, jeho práci.
Ať je ve vás jeho učenlivá vzácná spolupráce na plánu nebeského Otce, poskytnout
pomoc a ochranu, lásku a podporu jeho božskému Synu Ježíšovi.
Teď, když vstupujete do bolestné a rozhodující doby, svěřte mu také moje Hnutí.
On je obhájce a ochránce tohoto mého Díla lásky a milosrdenství.
Ochránce a obhájce v bolestných situacích, které vás čekají.
Ochránce a obhájce proti četným nástrahám, jež na vás lstivě a nebezpečně stále více líčí můj a váš Odpůrce.
Ochránce a obhájce ve chvílích velké zkoušky, která vás už čeká v tomto posledním
údobí očisty a velkého trápení.
S projevem díků tomuto lidu Argentiny za hold lásky a modlitbu, jichž se mi všude dostalo, s Ježíšem a mým nejčistším snoubencem Josefem žehnám vám ve jménu
Otce, Syna a Ducha Svatého.“
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Capoliveri (Livorno, Itálie), 4. dubna 1996
Zelený čtvrtek

Kalich útěchy
„Milovaní synové, tento den Zeleného čtvrtku prožíváte v bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce. Je to váš svátek. Je to vaše Pascha.
Shromážděni okolo biskupů obnovujete dnes závazky a sliby, učiněné v den kněžského svěcení.
A připomínáte si s radostí a vděčností ustanovení nového kněžství a nové oběti,
které se událo při Poslední večeři. Je to Večeře lásky: Ježíš, »protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti« (Jan 13,1).
Je to Večeře ustanovení svátosti lásky: »Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával
ho svým učedníkům se slovy: Vezměte, jezte. To je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal
díky, podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni. Neboť to je má krev…« (Mt 26,26nn)
Je to Večeře nového přikázání lásky: »Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.« (Jan 13,34)
Je to Večeře služby, poskytnuté jako akt lásky: »Jestliže jsem vám tedy umyl nohy,
já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy.« (Jan 13,14)
Je to ale také Večeře, která se otevírá k bolestnému tajemství jeho utrpení. A tak
přichází chvíle jeho agonie v Getsemanech, krvavého potu, nářku a smrtelné úzkosti,
opuštění ze strany učedníků, Petrova zapření, Jidášovy zrady.
Milovaní synové, prožívejte v mém Neposkvrněném Srdci bolestné hodiny Getseman.
Jak ráda bych byla u Ježíše, abych ho potěšila ve chvílích jeho vnitřní agonie, ale
nepřítomnost Matky byla stanovena nebeským Otcem, aby se Synova agonie stala ještě bolestnější.
Hle, Ježíš, obtížený všemi hříchy světa; jeho křehké tělo zatěžují vzpoury, násilí,
nespravedlnosti, nečistoty a všechny lidské špatnosti. Cítí se zdrcen pod tlakem Boží
spravedlnosti a z jeho těla počínají vystupovat kapky potu a krve.
Když jde hledat posilu ke třem apoštolům, najde je spící. Otec mu tedy posílá anděla s kalichem své posily, který Ježíš pije s nesmírnou vděčností.
Do tohoto kalichu jsem vložila veškerou lásku, modlitbu, utrpení a něhu svého
mateřského Neposkvrněného Srdce.
Tak Ježíš na vrcholu své opuštěnosti je posílen duchovní přítomností Matky.
Mé Neposkvrněné Srdce se dnes stává kalichem útěchy, který chci nabídnout církvi a všem svým synům ve chvílích jejich největšího utrpení.
Proto vás zvu, abyste svým úkonem zasvěcení vstoupili do bezpečného útočiště
mého Neposkvrněného Srdce.
Chci z vás dnes, moji milovaní synové, učinit svůj kalich útěchy.
– Kalich útěchy pro Ježíše, který ve svém mystickém Těle znovu prožívá tytéž události svého utrpení.
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Kolik je dnes – i mezi jeho služebníky – těch, kteří ho opouštějí, zapírají a zrazují. V bolestných Getsemanech vaší doby buďte vy, milovaní synové, kalichem útěchy, který chce Matka nabídnout svému Synu Ježíši. Vložte do tohoto kalicha všechnu svou lásku, svou věrnost, svou horlivost, svůj apoštolát, drahocenné kapky vašeho
kněžského utrpení.
– Kalich útěchy pro církev, která dnes prožívá tytéž hodiny Ježíšovy agonie ve svých
bolestných Getsemanech těchto posledních období.
Jak je zdrcena a zraněna, opuštěna a zrazena, zbita a křižována církev v agonii svého velkého utrpení!
Vložte do kalicha útěchu své kněžské věrnosti; buďte horlivými služebníky Božího
Slova a svátostí; kráčejte s odvahou po křížové cestě lásky a svatosti.
– Kalich útěchy pro mého papeže, který teď přináší svou oběť na Kalvárii nesmírného utrpení.
Pro biskupy, kteří velice potřebují lásku a pomoc svých kněží, aby byli posíleni ve
své těžké a bolestné službě.
Pro vaše spolubratry kněze, které máte milovat, pomáhat jim, brát je za ruku a sdílet břímě všech jejich nesnází. V těchto posledních dobách je nastraženo každý den
mnoho nebezpečí a lstivých úkladů do života četných kněží, kteří jsou syny mé zvláštní mateřské lásky.
– Kalich útěchy pro celé toto ubohé lidstvo, ochořelé a tak vzdálené od Boha, utlačené tíhou hříchu a zla, nenávisti a násilí, nespravedlnosti a nečistoty.
A tak se v Getsemanech těchto posledních dob stáváte kalichem útěchy, jejž nebeská Maminka nabízí dnes církvi a lidstvu, aby mohli prožívat v důvěře a velké naději
nastalé hodiny bolestného utrpení.“
Capoliveri (Livorno, Itálie), 5. dubna 1996
Velký pátek

Jeho rány
„Dnes se mnou vystupujete na Kalvárii, milovaní synové, abyste byli pomocí a útěchou mému Synu Ježíši, odsouzenému k smrti na kříži. Vedena za ruku Janem, který
mě opatruje jako syn, potkávám Ježíše, jak stoupá s velkou námahou na vrchol Golgoty.
V tomto okamžiku je mé Srdce probodeno mečem nesmírného utrpení, ale nepodléhám mu, protože jako Maminka musím svému Synu poskytnout poslední pomoc.
Ježíš je od bičování samá rána.
Hrozné římské důtky vryly do jeho těla hluboké rány, z nichž teče čerstvá krev
a celého jej zalévá.
Trny jeho koruny otevřely na celé jeho hlavě rány, z nichž vytékají praménky krve
a pokrývají celou jeho tvář.
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Na Golgotě jsou jeho ruce a nohy proraženy hřeby, při prudkém dopadu kříže do
země způsobují Ježíšovi nevýslovné bolesti a jsou příčinou, že se neustále řine čerstvá
krev z jeho rozdrásaných ran.
Dnes se všichni dívejte na toho, kterého probodli.
Dnes rozjímejte o mém Synu Ježíši, proměněném v jednu jedinou krvavou ránu.
– Jeho rány, otevřené a krvácející, jsou znamením jeho lásky k vám. Jsou cenou za
vaše vykoupení. Jsou to květy nového jara života.
Jsou vzácným darem Božího milosrdenství, které přináší vám všem velikonoční
radost z vykoupení a ze spásy.
– Jeho rány, milovaní synové, pokryjte láskou a polibky, spolu se mnou, Matkou
rozbolestněnou tímto mučením, Matkou sklíčenou ukřižováním. Přistupte se synovskou láskou a dejte polibek své nesmírné vděčnosti na každou jeho ránu.
Na rány na hlavě, otevřené trnovou korunou; na každou tržnou ránu na jeho neposkvrněném těle, způsobenou bičováním; na rány na rukou a na nohou, způsobené hřeby, které jej pověsily na kříž. Každé jeho ráně vzdejte poctu svým polibkem lásky, jenž napraví aspoň zčásti, skutek toho, který ho zradil, zapřel ho, opustil, potupil,
ukřižoval.
– Jeho rány jsou pro vás bezpečným útočištěm, ve kterém se vyhnete bouři hříchu a zla.
V jeho ranách naleznete svůj bezpečný útulek, nový dům, který pro vás zbudoval
nebeský Otec. Nový dům společenství s Bohem, dům spásy, nový dům čistoty a svatosti, nový dům lásky a modlitby, nový dům důvěry a naděje.
V jeho ranách se ukryjete před světem a před jeho svody, před Zloduchem a jeho
pokušeními a budete žít krásným vnitřním životem se svým bratrem Ježíšem, který
se dnes za vás obětuje.
– Jeho rány se stávají pramenem živé vody, tryskající do věčného života.
Umyjte se v prameni milosti a Božího milosrdenství, který prýští z otevřených krvavých ran mého Syna Ježíše, který byl dnes povýšen na kříž a zemřel za vás.
Tak budete umyti od každé skvrny, osvobozeni od každého otroctví, vykoupeni
z každého hříchu, zbaveni područí satana, budete přivedeni k plnému společenství
s nebeským Otcem, otevřeni lásce a dobrotě, osvíceni milostí a čistotou, obnoveni
v prameni Božího milosrdenství.
Milovaní synové, dnes všichni spěchejte k ukřižovanému Ježíši a se mnou, Matkou
Bolestnou, líbejte s láskou a vděčností jeho rány; ukryjte se do bezpečného útočiště
jeho ran; umyjte se v prameni živé vody, která neustále tryská z otevřených krvavých
ran mého Syna Ježíše.
A s celou církví, bojující, trpící a vítěznou, ať ze země, z nebe i z očistce stoupá k Ježíšovi náš projev hlubokého klanění a nesmírné vděčnosti:
»Klaníme se a dobrořečíme ti, Kriste, protože svým svatým křížem jsi vykoupil
svět a tvými svatými ranami jsme byli uzdraveni.« “
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Capoliveri (Livorno, Itálie), 6. dubna 1996
Bílá sobota

Utěšte mou bolest
„Milovaní synové, zůstaňte u své Bolestné Maminky v tento den, kdy jsem zůstala bez svého Syna.
Jeho tělo, ve chvatu sňaté a pokryté čistým plátnem, odpočívá bezduché ve svém
novém hrobě.
Bdím v bolesti a modlitbě; v důvěře a naději; v jistém očekávání jeho vzkříšení.
– Utěšte mou bolest.
Podívejte se, je-li někde bolest podobná mé bolesti.
Mé oči znovu vidí s úděsem všechnu zuřivost, zlobu, nelidskou krutost ukřižování a Ježíšovy smrti na kříži.
V myšlenkách se vracím k radostné chvíli Zvěstování; k nebeským zpěvům andělů
a k radostné zprávě dané malým a chudým o jeho narození v jeskyni; k blaženým časům jeho ohroženého dětství; k jeho dospívání a mládí, jak se sklání nad svou každodenní prací; ke krátkým a intenzivním rokům jeho veřejné činnosti, když všem hlásal
radostnou zvěst, když ho doprovázeli a naslouchali mu maličcí, chudí, nemocní a hříšní. Můj život byl neustále poznamenán přítomností mého Syna Ježíše po mém boku.
– Utěšte mou bolest.
Právě proto, abych získala milou společnost ve své osamocenosti, od prvních časů
církve se rozšířil ten zbožný zvyk zasvětit sobotní den zvláštní úctě vaší nebeské Matky. A ve Fatimě jsem žádala, aby se mi obětovalo pět prvních sobot v měsíci na znamení synovského a láskyplného odčinění.
Prostřednictvím mého Mariánského kněžského hnutí se tato má žádost přijímá ve
všech částech světa.
A to dává mému Neposkvrněnému Srdci velkou útěchu v bolesti.
– Utěšte mou bolest.
Dnes je také první den mého nového a duchovního mateřství. Dívám se tedy na
všechny své děti, které mi Ježíš svěřil na kříži, a vybízím je, aby přijaly do svého života vzácný dar jeho vykoupení.
Kolik je ještě dnes takových, kteří ho odmítají a jdou po cestách hříchu a zla, násilí a nenávisti, požitku a nečistoty.
Jak velká je má bolest, když vidím, že utrpení Ježíšovo bylo podstoupeno nadarmo,
protože mnozí šlapou po jeho krvi, která byla prolita pro vaši spásu.
– Utěšte mou bolest.
Žádám vás, abyste zavedli do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce
všechny, kteří se vzdálili, ateisty, hříšníky, otroky hříchu a zla, ty, kteří jsou svedeni
lstivými léčkami mého a vašeho Protivníka.
Proto vás chci mít dnes všechny tady u sebe, v tento jediný den, kdy jsem zůstala bez svého Syna.
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Ode mne se učte věřit, doufat a milovat.
Ode mne se naučíte svěřovat se s jistou důvěrou Pravdě Božího Slova. Ve chvílích pochyby a nejasnosti žádejte mě o pomoc, abyste byli bdělí v modlitbě a očekávání.
Až se k vám Ježíš vrátí v lesku své božské slávy, tehdy toto ubohé lidstvo, hříšné
a zraněné, ležící v hrobě zkaženosti a smrti, vyjde a začne konečně novou dobu svého obnoveného života.“
Capoliveri (Livorno, Itálie), 7. dubna 1996
Velikonoční neděle

Jeho slavný návrat
„Ať se vaše srdce otevřou radosti v den, kdy mé Neposkvrněné mateřské Srdce bylo naplněno takovou přemírou blaženosti, že vymazala i stopy jeho utrpení.
Prožívejte i vy, milovaní synové, okamžik, kdy můj Syn Ježíš v oslňujícím lesku svého oslaveného Těla se mi ukázal a zahalil mě svým zářícím světlem, objal mě se synovskou něhou, dal svůj polibek na mé zraněné Srdce a vedl mě za ruku do nebeského Království své božské slávy.
Tak jsem se stala první hlasatelkou jeho zmrtvýchvstání, mateřskou a mlčenlivou.
Byla jsem první živoucí svědkyní jeho slavného návratu do života.
Proto vás vyzývám, abyste s důvěrou a pevnou nadějí pozorovali jeho slavný návrat.
– Jeho slavný návrat dává novou životní sílu všemu lidstvu, vykoupenému, ale
podřízenému hrozným nástrahám, které vám chystá ten, kdo je od počátku vrahem
a chce ještě rozšířit ve světě hřích a smrt.
– Jeho slavný návrat dává posilu a útěchu, odvahu a důvěru v církev, zrozenou
v hrobě, z něhož vyšel vítězný Kristus; ona kráčí bolestnou cestou vstříc svému Mistru a Pánu.
– Jeho slavný návrat dává nové světlo milosti vám všem, moji ubozí synové, podrobení bolestným a hrozným zkouškám těchto posledních časů očisty a velkého utrpení.
Ve vašich dnech jako nikdy jindy se stává nutným prožívat tuto úžasnou velikonoční pravdu: Zmrtvýchvstalý Ježíš žije mezi vámi a řídí osudy jedinců i národů k jejich konečnému naplnění.
Obraťte dnes svůj pohled na Toho, který vstal z mrtvých, aby vás všechny přivedl
do svého království života.
Obraťte dnes svůj pohled na svou Nebeskou Maminku, zahalenou světlem nejčistší velikonoční radosti, která se i pro vás stává mateřskou a mlčenlivou hlasatelkou jeho slavného návratu.“
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Svatyně v Caravaggiu (Bergamo, Itálie), 13. května 1996
Výročí prvního zjevení ve Fatimě

Bezpečná cesta
„Kněží a věřící mého Hnutí z oblasti Lombardie, v této ctihodné svatyni se dnes
shromažďujete do velkého večeřadla modlitby a bratrství, a tak si připomínáte výročí
mého prvního zjevení v Cova da Iria ve Fatimě 13. května 1917.
Sestoupila jsem z nebe ukázat vám cestu, po níž se máte v tomto století ubírat,
abyste došli pokoje: cestu obrácení a návratu k Pánu v modlitbě a pokání.
Sestoupila jsem z nebe dát vám své Neposkvrněné Srdce jako útočiště pro vaši nápravu a jako bezpečnou cestu, která vede k Bohu spásy a pokoje.
– Bezpečnou cestu v této době, kdy se vytyčuje mnoho jiných cest, snadnějších
a mnohými používaných, které jsou ale nejisté a nevedou k setkání s Bohem spásy
a s Otcem Božího milosrdenství.
– Bezpečnou cestu, která vás vede k dosažení veškeré Pravdy, obsažené v evangeliu mého Syna Ježíše.
Na této cestě, mnou vytyčené, jste přitahováni jasem Pravdy a jste hluboce přetvářeni milostí, která dodává vašemu životu božskou vůni svatosti.
Tak se stáváte zářivými příklady žitého evangelia a neohroženými svědky Krista, který vás přitahuje k následování každodenním praktikováním jeho božského
Slova.
– Bezpečnou cestu, která vede ke zřeknutí se každé formy hříchu a zla, k zakoušení
konkrétní zkušenosti v milosti, lásce a čistotě.
Žijete v pohanském světě, tonoucím v materialismu a požitkářství, ve vystupňovaném vyhledávání požitku a nečistoty, ale vy šiřte světlo svatosti a čistoty, umrtvování smyslů a pokání a tím nabídnete všem pomoc, kterou vám dává mé Neposkvrněné
Srdce, aby dosáhli společenství života s Bohem, vaším Vykupitelem a Spasitelem.
– Bezpečnou cestu, jež se otvírá pro plné společenství lásky mezi vámi všemi: stali
jste se bratry poutem, které vás spojuje jako syny téhož Otce, vykoupené týmž Synem,
posvěcené týmž Duchem: všichni jste se stali syny jediné Matky.
Mé Neposkvrněné Srdce zvláště v této době se stává bezpečnou cestou, která vás vede ke vzájemnému společenství, k porozumění, k odmítnutí egoismu a každého rozdělení, takže se může konečně uskutečnit nové přikázání, které vám dal můj Syn Ježíš:
»Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.«
Když dnes slavíte toto velké večeřadlo Mariánského kněžského hnutí v této oblasti,
odkud se rozšířilo do všech částí světa, a připomínáte si mé první zjevení ve Fatimě,
kde se toto Hnutí zrodilo, chci vám znovu nabídnout své Neposkvrněné Srdce jako
vaše útočiště a bezpečnou cestu, která vás přivede k Bohu.
Je to bezpečná cesta, která vás vede k Bohu spásy a pokoje, k Bohu pravdy a svatosti, k Bohu společenství a jednoty.
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Po této bezpečné cestě kráčíte všichni se mnou v důvěře a pevné naději, v radostném očekávání největšího Božího triumfu, který se dostaví s triumfem mého Neposkvrněného Srdce ve světě.“
Madrid (Španělsko), 22. května 1996
Čas večeřadla
„Můj malý synu, už týden se zabýváš vedením velkolepých večeřadel s kněžími a věřícími mého Hnutí ve velkých městech Španělska, které můj Protivník zvlášť
ohrožuje a zraňuje, ale které já chráním a střežím v bezpečném útočišti svého Neposkvrněného Srdce.
Prožíváte tak obzvláště intenzivně liturgické období mezi slavností Nanebevstoupení a Letnicemi, což je čas večeřadla.
Připomeňte si dobu, kterou jsem prožila spolu s apoštoly ve večeřadle v Jeruzalémě: byli jsme spojeni v modlitbě a vroucím očekávání, že se splní zázračná událost
Letnic.
A s jakou radostí jsem vnímala sestoupení Ducha Svatého v podobě ohnivých jazyků, které spočinuly na každém z přítomných a způsobily zázrak jejich úplné a totální proměny!
Toto je pro církev a pro celé lidstvo čas večeřadla.
Je to čas večeřadla pro církev, kterou zvu ke vstupu do večeřadla mého Neposkvrněného Srdce.
Do tohoto nového a duchovního večeřadla mají teď vstoupit všichni biskupové,
aby neustálou modlitbou se mnou a skrze mne mohli obdržet zvláštní vylití Ducha
Svatého, jež by otevřelo mysli a srdce pro přijetí daru Boží Moudrosti, a došli tak k pochopení veškeré a celé Pravdy a vydali své plné svědectví mému Synu Ježíši.
Do tohoto nového duchovního večeřadla mají vstoupit kněží, aby se Duchem Svatým posílili ve svém povolání a modlitbou se mnou a skrze mne obdrželi sílu, jistotu
a odvahu hlásat Ježíšovo evangelium v celé jeho celistvosti a do písmene je prožívat
s dětskou prostotou, a živili se s radostí každým slovem, které vychází z Božích úst.
Do tohoto nového duchovního večeřadla by měli vstoupit všichni věřící, aby dostali pomoc k žití svého křtu a od Ducha Svatého obdrželi světlo a posilu na své každodenní cestě ke svatosti. Jedině tak se mohou dnes stát nebojácnými svědky Ježíše,
který vstal z mrtvých a žije mezi vámi.
– Je to čas večeřadla pro toto ubohé lidstvo, posedlé duchy zla, hnané po cestě požitků a pýchy, hříchu a nečistoty, egoismu a nespokojenosti. Lidstvo musí vstoupit do
večeřadla mého Neposkvrněného Srdce: tam je jako Maminka naučím modlitbě a pokání, povedu je k lítosti a k obrácení, ke změně srdce a života.
V tomto novém duchovním večeřadle je připravím k přijetí daru druhých Letnic,
které obnoví tvář země. Proto dnes žádám, aby církev a lidstvo vstoupily do večeřadla,
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připraveného pro vás nebeskou Matkou. Období očisty a velkého utrpení, které prožíváte, mají být pro vás časem večeřadla.
Vstupte všichni do nového duchovního večeřadla mého Neposkvrněného Srdce,
abyste se shromáždili v usilovné a neustálé modlitbě spolu se mnou, vaší nebeskou
Matkou, v očekávání, že se stane velký zázrak druhých Letnic, které jsou už blízko.“
Svatyně Di Latas (Španělsko), 26. května 1996
Svatodušní svátky

Druhé Letnice
„Mimořádným večeřadlem modlitby a bratrství slavíte dnes svátek Letnic.
Připomínáte si podivuhodnou událost sestoupení Ducha Svatého v podobě ohnivých jazyků v jeruzalémském večeřadle, kde byli apoštolové shromážděni v modlitbě
se mnou, vaší nebeskou Matkou.
Také vy dnes, shromážděni v modlitbě v duchovním večeřadle mého Neposkvrněného Srdce, připravujete se na přijetí podivuhodného daru druhých Letnic.
– Druhé Letnice přijdou, aby přivedly zpět toto ubohé lidstvo, zpohanštělé a žijící
pod mocným vlivem Zloducha, k plnému společenství života s jeho Pánem, Stvořitelem, Vykupitelem a Spasitelem.
Zázračné duchovní ohnivé jazyky očistí srdce a duše všech, kteří uvidí sebe samy
v Božím světle a budou prokláni ostrým mečem jeho božské Pravdy.
– Druhé Letnice přijdou, aby dovedly celou církev k vrcholu jejího největšího lesku.
Duch moudrosti ji přivede k dokonalé věrnosti evangeliu; Duch rady jí bude
pomáhat a posilovat ji ve všech jejích trápeních; Duch síly jí dá schopnost každodenního hrdinského svědectví Ježíšovi.
A především Duch Svatý sdělí církvi drahocenný dar její úplné jednoty a její vrcholné svatosti.
Jen potom zřídí v ní Ježíš své království slávy.
– Druhé Letnice sestoupí do srdcí, aby je přetvořily a učinily vnímavými a otevřenými lásce, pokorné a milosrdné, osvobozené od všeho sobectví a od vší špatnosti.
Duch Páně tedy vymění srdce z kamene za srdce z masa.
– Druhé Letnice spálí ohněm své božské lásky hříchy, které zatemňují krásu vašich
duší.
Ty se vrátí k plnému společenství s Bohem, budou výsadní zahradou jeho přítomnosti a v této skvělé zahradě pokvetou všechny ctnosti, které se zvláštní péčí pěstuji
já, vaše nebeská Zahradnice.
Tak Duch Svatý vyleje na zemi dar své božské svatosti.
– Druhé Letnice sestoupí na všechny národy, rozdělené sobectvím a partikulárními zájmy, soupeřením, které často staví jedny proti druhým. Proto se všude šíří války
a bratrovražedné boje, které mají za následek potoky krve na vašich cestách.
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Národy budou členy jedné velké rodiny, shromážděné a požehnané Pánovou přítomností mezi vámi.
Dnes vás zvu ke vstupu do večeřadla mého Neposkvrněného Srdce, abyste se shromáždili k modlitbě se mnou, vaší nebeskou Matkou.
Budeme společně prosit o dar Ducha Svatého a společně očekávat příchod druhých Letnic, které obnoví svět a promění tvář země.“
Valdragone (Republika San Marino), 27. června 1996
Duchovní cvičení ve formě večeřadla s 25 biskupy
a 300 kněžími MKH v Evropě, Americe, Africe, Asii a Oceánii

Můj mateřský záměr
„Jak jsem spokojena, když vás vidím spojené v trvalém večeřadle modlitby a bratrství, biskupové a kněží mého Hnutí, kteří jste přišli ze všech částí světa.
Dosud nikdy nebyla vaše účast tak veliká; ještě nikdy nebyla vaše odpověď vaší nebeské Matce tak velkodušná.
Dívám se na vás se zalíbením jako Maminka, kterou její děti poslouchají a následují.
Spojuji se s vašimi modlitbami a prohlubuji vaši kněžskou jednotu. Jako Maminka
vám pomáhám, abyste se setkávali, poznávali, milovali, a stále prohlubuji vaše kněžské bratrství. Tak vás vychovávám, abyste dokonalým způsobem odpovídali mému
mateřskému záměru.
– Mým mateřským záměrem je vést vás po cestě svatosti a sebeobětování.
Proto vám pomáhám, abyste se osvobodili od hříchu a od zla, které je ve vás. Proto vás vedu po cestě čistoty, lásky a svatosti.
Je mým úkolem odhalit vám podlé nástrahy mého a vašeho Protivníka, který vás
svádí, aby vás zavedl na cestu zla a hříchu, nečistoty a nevěrnosti.
Proto sestupuji z nebe, abych kráčela spolu s vámi po všech cestách světa. A zvu
vás, abyste všichni vstoupili do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce:
zde vás budu formovat k velké svatosti.
– Mým mateřským záměrem je posilovat vás ve vaší bolesti, nalít balzám na každou
vaši ránu a dát vám důvěru a pevnou naději ve vaší malomyslnosti.
Jak obtížné je žít právě v těchto dnech! Je to závěrečné období očišťování a velkého
soužení. Neboť celé lidstvo je posedlé duchy zla a do mé církve pronikl divoký vichr
bludů, rozdělení, nevěry a odpadlictví.
Vy musíte vydržet bolestnou tíhu této situace. Jste povoláni, abyste nesli kříž v celé
církvi. Proto je vám určeno, abyste zakoušeli jako nikdy dříve sladkou posilu mé mateřské něžnosti; v mé náruči naleznete něhu a útěchu.
A proto vám ukládám, abyste se uchýlili navždy do útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
– Mým mateřským záměrem je být s církví na bolestné cestě jejího ukřižování
a jejího mučednictví. A k tomu používám vás, mé maličké děti, které již tolik let mi-
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luji a vychovávám slovy svých poselství, která vycházejí z mého Neposkvrněného
Srdce.
Buďte v církvi zpřítomněním mého mateřství a mého milosrdenství. Zahojte všechny její rány; ošetřete každou její bolest; sbírejte kapky její drahocenné krve;
vtiskněte své kněžské políbení na každou otevřenou a krvácející ránu.
Žádám vás, abyste milovali a těšili papeže, který prožívá bolestnou hodinu svého
sebeobětování. Buďte svou láskou a svou učenlivostí synovskou oporou biskupům.
Buďte nablízku všem bratřím kněžím, především těm, kteří klesají pod tíhou zkoušky,
která nyní dosahuje svého bolestného vrcholu. Právě proto se musíte nyní uchýlit do
bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
– Mým mateřským záměrem je chránit celé lidstvo v bolestné době jeho spásy. Přiblížila se hodina, ve které se zasnoubí Boží spravedlnost a Boží milosrdenství, aby
očistily zemi. Připravte se, abyste vydrželi bolest velké očistné zkoušky. Jste paprsky
lásky, které sestupují z mého Neposkvrněného Srdce, aby osvěcovaly bolestné hodiny milosrdného trestu.
Prosvětlete mojí mateřskou a milosrdnou září hodiny temnoty a velikého zatmění, které sestoupilo na svět. Darujte balzám mé mateřské něhy malým, chudým, hříšným, nemocným, opuštěným.
Chci žít ve vás a působit skrze vás. Lékem, který nabízím pro spásu všech ve vrcholícím okamžiku velké zkoušky, jsem já sama, neboť se ukážu všem, církvi i světu, a to
vaším prostřednictvím, maličcí synáčkové, které jsem povolala a vychovala pro veliký
úkol, který vám nyní svěřuji.
Vstupte tedy všichni do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce a už je
nikdy neopouštějte.
Odejděte z tohoto večeřadla s radostí a s velikou nadějí. Milosti, které jste zde obdrželi, jsou veliké, a velmi brzy je pochopíte.
Nejsvětější Trojice se k vám se zalíbením sklonila a Bůh vám dal dar proměny srdce. Na místo vašich malých srdcí naplněných hříchy jsem vložila své Neposkvrněné
Srdce. Buďte nyní novým srdcem nové církve, kterou Ježíš přetváří každý den na zahradu své božské a milosrdné Lásky.
Sestupte z této svaté hory v pokoji a staňte se nástrojem mého pokoje ve všech částech světa.
Žehnám vám i všem vašim drahým, všem, kteří jsou svěřeni vaší kněžské péči, ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Dongo (Como, Itálie), 15. srpna 1996
Nanebevzetí P. Marie

Hleďte k nebi
„Dnes žijte se mnou, milovaní synové, v nebi, kam jsem byla vzata s duší i tělem,
abych dokonalým způsobem sdílela slávu svého Syna Ježíše.
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– Hleďte k nebi.
Vaše nebeská Maminka byla vzata do nebe ve stejném okamžiku, kdy zavřela oči
pro svůj pozemský život.
Obklopena množstvím andělských sborů, které mě velebily a uctívaly jako Královnu, byla jsem povýšena do nebeské slávy.
Nejsvětější Trojice se sklonila s potěšením a poctou a odzrcadlila ve mně paprsky
svého věčného a božského jasu.
Můj Syn Ježíš, který už vstoupil na nebe a usedl po Otcově pravici, mě přijal se synovskou láskou a radostí a chtěl mě mít po svém boku, abych se podílela na jeho královské moci, která si všechno podrobuje.
Tak jsem se stala Královnou, protože mě Nejsvětější Trojice potvrdila v slavném
plánu milované Otcovy Dcery, Synovy Matky a Nevěsty Ducha Svatého.
– Hleďte k nebi.
V ráji plně vykonávám svou mateřskou moc.
Jako Matka jsem po Ježíšově boku, abych za vás orodovala. A z mého Neposkvrněného Srdce vám přicházejí milosti, které potřebujete, abyste kráčeli se mnou bolestnou cestou tohoto posledního období. Tak také i vy můžete dospět sem do ráje, kde
s Ježíšem na vás čeká vaše nebeská Matka.
Jsem po boku Ježíše, abych obětovala své mateřské dílo odčiňování Nejsvětější
Božské Trojici.
Proto sbírám do kalichu svého Neposkvrněného Srdce všechna vaše utrpení, velké
bolesti celého lidstva v čase jeho velkého soužení a předkládám je Ježíšovi za všechny
hříchy, které se každý den páchají na světě.
A tak se mi dosud podařilo posunout v čase trest určený božskou Spravedlností
pro lidstvo, které se stalo horším než lidstvo z času potopy.
– Hleďte k nebi.
Uvidíte mého Syna Ježíše vracet se v oblacích a v jasu své božské slávy.
Tak se nakonec uskuteční triumf mého Neposkvrněného Srdce.
Abych připravila tento božský zázrak, chci upevnit svůj mateřský triumf v srdcích
a duších všech svých synů.
Proto jsem vzbudila v církvi své Mariánské kněžské hnutí a přivedla jsem svého
malého syna do všech končin země a v něm a skrze vás jsem se všem zjevila.
Proto jej ještě žádám, aby šel i do míst zapadlých a vzdálených, aby vám pomohl
vstoupit vaším zasvěcením do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Tedy i vy žijte duší a srdcem v nebi, kde přebývám já, i když jste tělesně ještě na této zemi.
Také vy se podílejte na mé mateřské slávě.
Také vy se připojujte k mému dílu přímluvy a dostiučinění a připravujte v modlitbě, tichosti a utrpení toužebně očekávaný okamžik triumfu mého Neposkvrněného
Srdce, v největším a nejslavnějším triumfu mého Syna Ježíše.“
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Praha (Česká republika), 2. září 1996
Zlo vašeho věku
„Jsi opět zde, můj malý synu, abys pořádal večeřadla s biskupy, kněžími a věřícími mého Hnutí v těchto národech východní Evropy, které po tolik let žily v hrozném
otroctví komunismu a byly vysvobozeny na zvláštní intervenci mého Neposkvrněného Srdce.
Kolik pronásledování, útlaků a utrpení musely nést tyto moje děti!
I moje církev zde byla potlačována a pronásledována, zbavena svých statků, křižována a přiváděna k mučednictví.
Nyní jste však ohroženi nebezpečím ještě vážnějším a záludnějším.
Zlem vašeho věku je praktický ateismus.
– Praktický ateismus šířený falešnými ideologiemi, sektami a bludy, které se stále
více rozmáhají i v nitru církve.
– Praktický ateismus dovedl lidstvo k vytvoření civilizace bez Boha vybičovanou
poptávkou po materiálních statcích, po požitcích, zábavách, po penězích a jejich velké moci.
– Praktický ateismus zlikvidoval u mnoha lidí žízeň po Bohu, bezbožně způsobil,
že se zbavili úcty k Bohu a dávají ji tvorům, ba i satanovi; a že žijí, jako by Bůh ne
existoval.
– Praktický ateismus všude rozšířil pohromu bezuzdného egoismu, násilí, nenávisti a nečistoty.
Nečistota se předkládá jako hodnota a dobro a je propagována všemi hromadnými
sdělovacími prostředky. Nečisté hříchy jsou prezentovány jako způsob užívání vlastní
svobody, a tak jsou ospravedlňovány, a dokonce vynášeny i nečisté hříchy proti přírodě, které volají před Bohem po pomstě.
Svět se dnes stal nesmírnou pouští pokrytou bahnem.
Vy žijete pode jhem tohoto strašného otroctví.
Proto jenom bolest milosrdného trestu může toto ubohé lidstvo vysvobodit z velkého a všude rozšířeného praktického ateismu.
Je mým mateřským úkolem vám pomoci v hodinách velké očistné zkoušky.
Jako Maminka jsem po vašem boku, abych vás chránila a pomáhala vám.
Také proto musím dovést k plnému dovršení své dílo, které jsem v těchto národech započala.
A dovrší se, když s triumfem mého Neposkvrněného Srdce ve světě budete úplně
osvobozeni od každé formy praktického ateismu, který se stal největším zlem vaší doby.“
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Bratislava (Slovensko), 8. září 1996
Narození Panny Marie

Silou maličkých
„Shromážděte se jako květy vonící láskou a čistotou kolem kolébky, do které jsem
byla položena po svém narození.
Protože jsem maličká, zalíbila jsem se Pánu.
Protože jsem maličká, byla jsem určena svým Bohem, abych vedla šik svých dětí proti hroznému vojsku satana, odbojných duchů a jejich mocných následovníků.
Se svými malými dětmi nakonec dosáhnu svého největšího vítězství.
– Silou maličkých přemohu velkou moc satana, který ve světě založil své království
a kalichem požitku a smyslnosti svedl všechny národy země.
Proto svým Mariánským kněžským hnutím shromažďuji ze všech stran své malé
dětí a s radostí vidím, že mi odpovídají velkomyslně a ve stále větším počtu.
– Silou maličkých přivedu k Bohu toto ubohé lidstvo, oklamané a svedené falešnými ideologiemi a zvláště ohrožené velkým bludem ateismu.
Právě jím chtěl Lucifer, starý had, satan, obnovit svou pyšnou výzvu Bohu tak, že
přivede lidstvo, aby zopakovalo jeho gesto vzpoury vůči Pánu: non serviam – nebudu mu sloužit.
A tak já shromažďuji v zahradě svého Neposkvrněného Srdce šik svých malých dětí a nabízím jim dokonalou realizaci vůle nebeského Otce.
Tak v nich a skrze ně opakuji své gesto pokorné a dokonalé pohotovosti k jeho vůli
a opakuji tak znovu své fiat: ať se stane tvá svatá a božská vůle.
– Silou maličkých uzdravím toto lidstvo, nemocné a zraněné hříchem, pýchou, násilím a nečistotou.
Proto se sladkou něžností vedu všechny své malé děti na cestu svatosti, pokory,
lásky a čistoty.
A tak se tento svět zase stane zahradou, ve které bude opět možno Pána milovat,
těšit se z něho, sloužit mu a dokonale ho oslavovat.
Tak se uskuteční velké vítězství, o kterém předpovědělo a zpívalo Písmo svaté:
»Navzdory odpůrcům už v ústech dětí a batolat zjednal sis chválu, že musí zmlknout,
kdo zná jen záští a pomstu!« (Ž 8,3)
Žehnám tomuto malému národu, který v těchto dnech poskytl tolik radosti a útěchy mému Neposkvrněnému Srdci.
Viděl jsi, můj malý synu, s jakým nadšením odpověděli kněží a věřící na mé pozvání k účasti na večeřadlech: kolik milostí sestoupilo na tolik dětí tohoto národa,
kde nebeská Matka dostala jednu z největších odpovědí na své pozvání připojit se
k Mariánskému kněžskému hnutí a stát se tak částí vítězného šiku mých malých dětí.“
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Debrecen (Maďarsko), 15. září 1996
Svátek Panny Marie Bolestné

Mějte účast na mé bolesti
„Mějte účast na mé bolesti, milovaní synové.
Meč stále proniká duší vaší nebeské Matky. Dětem, kterým jsem se zjevila ve Fatimě, jsem chtěla ukázat své Neposkvrněné Srdce ovinuté trnovou korunou, aby pochopily, jak mnoho bolestných ran působí, že mé mateřské Srdce krvácí.
– Mějte účast na mé bolesti, vy, kteří svým úkonem zasvěcení jste zváni stále hlouběji vstupovat do útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
– Mějte účast na mé bolesti nad velkým rozšířením materialismu a hédonismu
v těchto národech, které desítky let žily v bolestném otroctví ateistického komunismu.
Mé Neposkvrněné Srdce obdrželo velkou milost jejich osvobození.
Ale ďábelské a zednářské síly se rozběsnily a způsobily, že i do nich proniklo zlo,
které už zamořuje celý svět, jako je materialismus, šílená honba za požitkem a penězi, nezřízená a obscénní zábava, pornografie a prostituce. A tak tyto moje ubohé děti
jsou teď ještě více ohrožovány a běží do většího nebezpečí záhuby.
– Mějte účast na mé bolesti z rozšíření záludného a úskočného antiklerikalismu.
Církev tu byla po léta pronásledována, vězněna, křižována a vedena k mučednictví. Chci mezi všemi vzpomenout svého milovaného syna kardinála Józsefa Mindszentyho, který se stal symbolem a drahocennou obětí krutého pronásledování.
Nyní je církev navenek svobodná, avšak kladou se překážky jejímu poslání šířením praktického ateismu, sekt, lhostejnosti a nihilismu mezi mládeží, takže mnoho
z nich odpadá od náboženství a nová povolání k řeholnímu a kněžskému životu jsou
tak příliš řídká.
– Mějte účast na mé bolesti, protože zde panuje svou tajnou silou zednářství, které
přivádí k uvolnění mravů, ke ztrátě mravního smyslu, k oslavování sexuální svobody,
k rozbíjení rodiny rozvody, kontrolou porodnosti a potraty, které se stále více rozšiřují a legalizují. A tak chápete, že pád komunismu v r. 1989 po zvláštním zásahu mého Neposkvrněného Srdce se stal jen znamením a závdavkem mého úplného a největšího vítězství.
Toto vítězství přijde s pádem praktického ateismu v celém světě, s porážkou sil
zednářských a satanských, zničením velké moci zla a úplným vítězstvím Boha ve světě nyní již zcela očištěném velkým trestem milosrdenství.
Proto vás zvu k synovské oddanosti, k důvěře a velké naději.
Moje Neposkvrněné Srdce je vaším bezpečným útočištěm, ve kterém vás utěšuji,
bráním, chráním a připravuji žít hodiny, které si toužebně přejete a očekáváte, hodiny
triumfu Božího Milosrdenství nad světem.“
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Zagreb (Chorvatsko), 20. září 1996
Neboj se, malé stádce!
„Jsem tak spokojena s večeřadlem, které jsi uspořádal zde s kněžími a věřícími
mého Hnutí a kterému předsedal kardinál arcibiskup, kterého tak miluji a chráním.
V tomto národě se můj Protivník rozběsnil a způsobil v něm bolestnou zkoušku
násilí a války.
Kolik utrpení museli snést tito moji synové!
Přimluvila jsem se a dosáhla pro ně velkého daru osvobození a pokoje.
Avšak čekají vás ještě větší utrpení.
– Neboj se, malé stádce! Nebeskému Otci se zalíbilo dát vám království mého Neposkvrněného Srdce.
Projevila jsem se vám a vy jste mě přijali se šlechetností mých malých dětí.
Nyní vás mohu vést cestou čistoty, lásky a svatosti, cvičením ve všech ctnostech,
které pěstuji jako nebeská zahradnice ve světlé zahradě vašich duší.
Tak vás každý den obětuji jako smírné oběti Spravedlnosti Boží, aby mohla na svět
vylít očistnou milost svého Božského milosrdenství.
– Neboj se, malé stádce! Vaše nebeská Matka vám dala dar: sejít se ze všech částí
světa v jejím vítězném šiku.
Nadešla hodina rozhodné bitvy.
Satan nyní dosáhl vrcholu své moci a nyní – i v církvi – přivede k naplnění to, co
mu Pán dovolil k její nejbolestnější očistě.
Hodiny, které se chystáte prožít, patří mezi nejdůležitější, protože všechny události, které jsem vám předpověděla, se dokonají.
– Neboj se, malé stádce, Ježíš vás ukryl v hájemství své Božské lásky.
On vás povede k dokonalému naplnění vůle Otcovy. Ježíš chce, abyste jej oslavili.
Nadešla hodina, ve které Ježíš bude vámi dokonale oslaven.
Vy jste útěchou v jeho opuštěnosti; vy jste velká radost jeho Božského Srdce.
– Neboj se, malé stádce! Jste moje malé děti, které jsem svolala ze všech částí země
k největší bitvě mezi Bohem a satanem, mezi silami dobra a silami zla.
Pán zvítězí skrze mne, svou malou Služebnici. Já zvítězím skrze vás, své malé syny.
To, co se stalo v tomto národě, se stává znamením pro všechny.
Pro věrnost k Ježíšovi a k vaší nebeské Matce, k církvi a papežovi se satan rozzuřil
proti ní v pokusu ji zničit. Pro tento účel utvořily koalici všechny síly satanské a zednářské.
Ale já jsem označila hodinu jejich porážky.
Tak se stane pro celé lidstvo.
Proto vás zvu k důvěře a velké naději.
– Neboj se, malé stádce! Vám je svěřeno poslání dokonat triumf mého Neposkvrněného Srdce ve světě.“
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Tokio (Japonsko), 13. října 1996
Duchovní cvičení formou večeřadla s kněžími MKH v Japonsku

Veliké znamení
„S velikou radostí se na vás dívám, kněží mého Kněžského hnutí Japonska, kteří
jste sem přišli prožít se mnou tyto dny ve stálém večeřadle modlitby a bratrské lásky.
Vaše večeřadlo končíte dnes, kdy vzpomínáte výročí mého posledního zjevení ve
Fatimě, potvrzeného slunečním zázrakem.
Na nebi se objevilo veliké znamení: signum magnum.
Já jsem to veliké znamení, které se objevilo na nebi: jsem Žena oděná sluncem,
s měsícem pod svýma nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem své hlavy.
– Veliké znamení ve strašném zápase proti všem silám zla, které se spojily proti Bohu a proti svému Kristu. Proto vedle velkého znamení Ženy oděné sluncem se objevuje i znamení Rudého draka, starého hada, satana, který se nyní projevuje v celé své
mimořádné moci. Zdá se, že velký Drak dosáhl svého vítězství, protože dovedl lidstvo
k vytvoření civilizace bez Boha; všude rozšířil kult peněz a požitku; svedl lidské mysli
pýchou a bludy; zranil duše hříchem a zlem; srdce zatvrdil egoismem a nenávistí; zkazil všechny národy země číší smyslnosti a nečistoty.
Satanu se podařilo rozšířit svou zhoubnou vládu na celý svět.
Avšak v divokém boji těchto posledních období mezi Nebem a zemí, mezi nebeskými duchy a démony, mezi Ženou a Drakem, objevuji se já jako veliké znamení mého největšího vítězství.
– Veliké znamení vítězství Boha nad každou formou ateismu teoretického i praktického, vítězství dobra nad každou formou zla a hříchu, vítězství lásky nad každou
formou násilí a nenávisti, veliké znamení vítězství pravdy nad každou formou bludu
a falše.
Pro toto veliké vítězství jsem si zformovala šik se všemi svými malými dětmi, které mi ze všech stran světa odpověděly ANO.
Svým Mariánským kněžským hnutím jsem donesla pozvání až do posledních končin
země a zformovala jsem si své vítězné vojsko.
I v tomto velkém národě, takřka úplně pohanském, mi moje malé děti odpověděly s radostí a velkodušností.
A mé mateřské srdce se chvěje láskou a něžností vůči nim. Otevírám i pro ně cestu
spásy a s triumfem mého Neposkvrněného Srdce vstoupí do jediného ovčince, jehož
dobrým Pastýřem je můj Syn Ježíš.
– Veliké znamení světla v těchto časech husté tmy.
Proto vás zvu kráčet po cestě modlitby a pokání, důvěry a vašeho velmi velikého
odříkání.
Ještě jednou jsem vám poslala tohoto svého malého syna, aby vám přinesl dar mé
mateřské něžnosti.
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Jeho prostřednictvím nabízím vaší církvi a vaší vlasti bezpečné znamení mé přítomnosti a mé mateřské ochrany.
S vašimi drahými, s těmi, kteří jsou svěřeni vaší službě, vám žehnám ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.“
Nagasaki (Japonsko), 18. října 1996
V tomto městě
„Dnes tady končíš cestu, kterou jsi podnikl celým Japonskem, kde jsi mohl vidět
divy lásky a milosrdenství mého Neposkvrněného Srdce.
A končíš ji právě v tomto městě, obzvláště milovaném vaší nebeskou Maminkou.
– V tomto městě začal dílo evangelizace sv. František Xaverský, velký apoštol a misionář, který prvnímu zvěstování evangelia otevřel cestu na tento vzdálený kontinent.
– V tomto městě se stalo mučedníky šestadvacet mých synů, hrdinných vyznavačů
Krista, kterému obětovali svůj život na oltáři mého Neposkvrněného Srdce.
Obětoval jsi také mši svatou ve svatyni, která povstala na místě jejich strašné popravy.
– V tomto městě žil můj Maxmilián Kolbe a zde vytvořil Město Neposkvrněné; to
ještě dnes přináší mou světlou přítomnost tolika mým japonským synům, kteří mě
tak milují a uctívají.
– V tomto městě vybuchla atomová bomba a usmrtila desítky tisíc lidí v několika
okamžicích, trest a strašné znamení toho, co může udělat člověk, když se vzdálí od
Boha, stane se neschopným lásky, soucitu a milosrdenství.
To by se mohlo přihodit celému světu, nepřijme-li vybídnutí k obrácení a k návratu k Pánu.
Z tohoto místa obnovuji svou úzkostnou výzvu všem národům země.
– V tomto městě ukazuji své mateřské dílo záchrany a milosrdenství.
Znovu vyzývám všechny své děti, aby prošly cestou, kterou jsem vám v těchto letech vytyčila poselstvími, která jsem dala srdci tohoto mého malého syna.
Proto jsem tě tu chtěla ještě mít, abych mohla tomuto městu a celému Japonsku nabídnout bezpečné útočiště svého Neposkvrněného Srdce.
Vstupte všichni do tohoto útočiště.
Tak budete mít mou obranu a ochranu, až k vám přijde ten velký a hrozný den Páně!
Soul (Jižní Korea), 31. října 1996
Duchovní cvičení formou večeřadla
s biskupy a kněžími korejského MKH

Země požehnaná i ohrožená
„Jak mě potěšujete, moji přemilí synové, když vás vidím shromážděné z tolika
končin Koreje, abyste tyto dny prožili ve stálém večeřadle modlitby a bratrské lásky,
pociťujíce zálibný pohled své nebeské Maminky.
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Já se sjednocuji s vaší modlitbou a posiluji svazek vaší kněžské jednoty.
Milujte se mezi sebou, jako Ježíš miluje vás. Uvádějte ve skutek jeho nové přikázání stát se všichni jedním srdcem a tak udělat radost a potěšení probodenému Srdci mého Syna Ježíše.
Noste ve svém srdci a ve svých modlitbách potřeby, úzkosti a obavy své církve a své
vlasti Koreje, té země tak ohrožené, mnou požehnané.
– Země požehnané, protože zde moje církev prosperuje a šíří se z krve mučedníků,
úrodného semene tolika nových křesťanů.
– Země požehnané, protože věřící mají vroucí víru, horlivě se modlí a jsou v jednotě se svými pastýři.
Tady jsem obzvlášťě milována, vzývána a oslavována, především maličkými, prostými, chudými, pokornými.
A mezi těmi roste mnoho povolání k řeholnímu povolání a ke kněžství.
– Země ohrožené, protože také tady se šíří bludy, která vzdalují od pravé víry, je zde
velká expanze sekt, které představují vážnou hrozbu pro tolik věřících.
Zvu vás tedy, moji milovaní kněží, k velké jednotě s papežem a s biskupy s ním
sjednocenými.
Naslouchejte učitelskému úřadu církve a poslouchejte jej, abyste mohli odolat záludným nástrahám bludu a nevěry.
S odvahou obhajujte slova evangelia a formujte věřící k růstu ve víře horlivou katechezí, která je dnes pro církev v Koreji tak nutná.
Především vás žádám, moji přemilí, abyste byli horliví ve své kněžské službě, vytrvalí v modlitbách, hořeli láskou k eucharistickému Ježíšovi, který se musí stát středem
vašeho apoštolátu a velkou láskou vašeho života; buďte otevření k potřebám chudých,
pokorných, maličkých, především mých dětí, které žijí v temnotě pohanství a ještě neznají světlo pravdy a spásy, kterou vám daroval můj Syn Ježíš.
– Země ohrožené ve svém pokoji a ve své jednotě.
Tento národ byl skutečně odloučen a rozdělen. Nesl tíhu krvavé zkoušky v bratrovražedné válce a dosud je ve velkém nebezpečí, které ohrožuje jeho bezpečnost a pokoj.
Vy, kněží zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, buďte nástroji mého pokoje
a mé mateřské pomoci tomuto národu, ve kterém jsem tak milována, vzývána a oslavována.
Korea je země, kterou zvlášť miluji a chráním; je to zahrada, ve které vaše nebeská
Matka dává mimořádná znamení své stálé přítomnosti mezi vámi.
Vedu vás cestou jednoty a pokoje. Jednota a pokoj přijdou pro vaši církev a pro vaši vlast jako zvláštní dar mého Neposkvrněného Srdce.
Vyjděte z tohoto večeřadla s radostí a všude rozšiřujte moje pozvání k zasvěcení
mému Neposkvrněnému Srdci, abyste žili v důvěře a ve velké naději.
Vaším prostřednictvím ať se dostává posily a útěchy mé mateřské přítomnosti také mým dětem v Severní Koreji, v Číně, ve Vietnamu a v celém nesmírném kontinen-
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tu Asie, z velké části ještě pohanském, který však vaše nebeská Matka právě vede cestou pravdy a spásy.
S vašimi drahými, s těmi, kteří jsou svěřeni vaší službě, všechny vás žehnám ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Milán (Itálie), 8. prosince 1996
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

S radostí a nesmírnou nadějí
„Dívejte se dnes s radostí a nesmírnou nadějí na svou Neposkvrněnou Maminku.
– S radostí, protože já jsem příčina vaší radosti. Tak mne vzýváte v litanii loretánské, modlitbě, které si velice cením.
Tento den vás zvu, abyste se na mne dívali s radostí.
– S radostí o mně rozjímáte ve světle mého Neposkvrněného Početí.
Protože jsem byla od věčnosti určena stát se Matkou vtěleného Slova, Nejsvětější
Trojice mě uchránila jakéhokoliv hříchu, i hříchu prvotního, který na sebe bere každé
lidské stvoření v okamžiku svého početí.
Tak ve mně vidíte odlesk původního plánu Otcova, který člověka stvořil ke svému
vlastnímu obrazu a ke své největší slávě. A nebeský Otec se ke mně sklání s obzvláštním zalíbením.
– S radostí se na mne díváte, že se stávám panenskou Matkou Slova, které se stává
člověkem v mém nejčistším lůně.
Můj Syn Ježíš se ze mne rodí, aby se stal vaším Spasitelem a vaším Vykupitelem. Jenom v něm má celé lidstvo možnost být osvobozeno z otroctví hříchu, aby se mu dostalo společenství života a lásky s nebeským Otcem.
– S radostí se vám ukazuji celá naplněná Duchem Svatým, který se spojuje s mou
duší opravdovým svatebním svazkem, protože jenom jeho dílem se ve mně uskutečňuje lidské početí Boha, který se stává člověkem, a jenom jeho božským činem se stávám Matkou Boží. Protože jsem přemilá dcera Otce, Matka Syna a Nevěsta Ducha
Svatého, mohu se opravdu stát příčinou vaší radosti.
Avšak dívejte se na mne dnes také s nesmírnou nadějí.
– S nesmírnou nadějí ve dnech, kdy lidstvo zakouší bolestnou zkušenost svého odloučení se od Boha vytvořením civilizace bez Boha, ve které je jeho zákon stále porušován a otevřeně odmítán.
Přišly na ně hodiny velké zkoušky a jeho milosrdného trestu.
Jako Matka se tedy zpřítomňuji mocným a stálým způsobem, abych lidstvu pomohla na jeho cestě obrácení a návratu k Bohu. Tak otvírám celému lidstvu bránu svého Neposkvrněného Srdce, bezpečného útočiště, do kterého musí vstoupit pro svou
záchranu.
– S nesmírnou nadějí se na mne dívá církev, která prožívá očistnou hodinu své největší krize.
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Pronikl ji satanův dým, její jednota je rozervána, její svatost zakalena, je ohrožena
ztrátou víry a velkým odpadem.
Proto se ukazuji církvi s něžností a milosrdenstvím své mateřské lásky a tak jí sama pomáhám a těším ji v bolestných chvílích její velké očisty.
Moje přítomnost v církvi se stává od nynějška nadále stále silnější, živější a zřetelnější. Celá církev uvidí v Mariánském kněžském hnutí mimořádnou pomoc, kterou
jí nabízí nebeská Matka, aby ji uvedla do bezpečného útočiště svého Neposkvrněného
Srdce, kde pozná světlou hodinu svých druhých Letnic.
– S nesmírnou nadějí se na mne dívejte vy, moji malí synové, tak soužení a ranění
a bití prudkým větrem velkého trápení.
Pojďte ke mně vy všichni, moje malé děti!
Pojďte ke mně, protože potřebujete od své nebeské Maminky útěchu, povzbuzení,
ochranu, obranu a záchranu.
Proto jsem vám připravila archu nové úmluvy, do které můžete vstoupit a dospět
k novým časům, které vás nyní čekají.
Proto vás dnes znovu zvu, abyste vstoupili všichni, s radostí a nesmírnou nadějí, do
bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.“
Dongo (Como, Itálie), 24. prosince 1996
Svatá noc

Bůh s námi
„Prožijte se mnou tajemství této Svaté noci v mlčení, v modlitbě, v očekávání.
Mějte účast na hluboké radosti vaší nebeské Maminky, která se připravuje darovat
vám své Božské Dítě.
Syn, který se ze mne rodí, je také můj Bůh.
Ježíš je jednorozený Syn Otce; je Slovo, skrze něž všechno bylo stvořeno; je Světlo
ze Světla, Bůh z Boha, stejné podstaty s Otcem.
Ježíš je mimo čas, je věčný.
Jako Bůh má v sobě samém souhrn veškeré dokonalosti.
Skrze mne se tento Bůh stal opravdovým člověkem.
V mém panenském lůně se uskutečnilo jeho lidské početí. A ve Svaté noci se ze
mne rodí v jeskyni, chudé a bez ozdob; je položen do studených jeslí; klaní se mu jeho Matka a jeho zákonný otec; je obklopen pokornou přítomností pastýřů; je oslaven
nebeským zástupem andělů, kteří zpívají hymnus o slávě Bohu a pokoji lidem, které
on miluje a spasí.
Skloňte se se mnou a klanějte se Ježíši Dítěti právě zrozenému: je to Emmanuel, je
to Bůh s námi.
– Je to Bůh s námi, protože v božské osobě Ježíšově jsou spojeny přirozenost božská a přirozenost lidská. Ve vtěleném Slově se uskutečňuje podstatná jednota božství
a lidství.
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Jako Bůh je Ježíš nad časem a nad prostorem; je neměnný, nepomíjející.
Avšak jako člověk Ježíš vstupuje do času, nese omezení prostoru, podléhá veškeré
křehkosti lidské přirozenosti.
– Je to Bůh s námi, který se stává člověkem pro naši spásu. V této Svaté noci se rodí pro všechny jako Spasitel a Vykupitel.
Křehkost tohoto Božského Dítěte se stává lékem veškeré lidské křehkosti: jeho pláč
je úlevou v každé bolesti; jeho chudoba je bohatstvím pro každou bídu; jeho bolest je
posilou všem trpícím; jeho mírnost je nadějí pro všechny hříšníky; jeho dobrota se
stává spásou pro všechny ztracené.
– Je to Bůh s námi, který se stává vykoupením a útočištěm pro celé lidstvo.
Vstupte se mnou do jeskyně osvětlené jeho božskou Láskou.
Nechte se ode mne položit do sladké a příjemné kolébky jeho Srdce, které pro vás
začalo bít.
Skloňte se se mnou v extázi nadlidské blaženosti a naslouchejte prvním úderům
jeho Srdce. Poslouchejte božskou harmonii, která z něho vychází s nebeskými znaky
lásky, radosti a pokoje, jaký svět nikdy nepoznal.
Je to zpěv, který opakuje každému člověku věčný a nejsladší rytmus lásky: miluji
tě, miluji tě, miluji tě.
Každý jeho úder je novým darem lásky pro všechny.
Poslouchejte se mnou první vrnění jeho pláče. Je to pláč Dítěte, které se právě narodilo; je to bolest Boha, který na sobě nese všechnu bolest světa.
– Je to Bůh s námi, protože i ve své lidské křehkosti je Ježíš pravý Bůh. Ježíš Kristus
je Bůh mimo proměny času a dějin: je týž včera, dnes i vždycky.
Během tohoto roku, ve kterém vás církev vybízí k rozjímání o tajemství Krista, vejděte všichni do útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Jako Matka vás povedu k pochopení velkého daru této Svaté noci.
Otec tak miloval svět, že mu daroval svého jednorozeného Syna – pro spásu světa.
Mé panenské lůno učinil plodným Duch Svatý, proto Syn ze mne narozený je jen
drahocenným plodem jeho božského činu lásky.
Vaše nebeská Matka dala svůj mateřský souhlas, aby se mohl uskutečnit božský zázrak této Svaté noci.
Přemilí synové, skloňte se a se mnou líbejte mého Syna právě narozeného, klanějte
se mu a děkujte, protože toto křehké Dítě je Bůh, který se stal člověkem, je to Emmanuel, je to Bůh s námi!“
Milán (Itálie), 31. prosince 1996
Poslední noc v roce

Modlete se a odčiňujte
„Zvu vás, abyste strávili poslední hodiny tohoto roku soustředěni se mnou v modlitbě, v mlčení, v duchu proseb a zadostiučinění.
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Modlete se a odčiňujte!
– Modlete se, abyste dostali od Pána mateřským zprostředkováním mého Neposkvrněného Srdce milosti, které potřebujete v těchto závěrečných dnech očisty a velkého soužení. Příštím rokem vstupujete do času bezprostřední přípravy na Velké jubileum 2000.
Tato zvláštní příprava, k níž vás vybízí papež svým apoštolským listem »Tertio
millenio adveniente«, vás má uschopnit, abyste pochopili, že toto datum je důležité
a význačné pro církev a pro celé lidstvo.
Toto datum musí být zvláště významné pro vás, protože já jsem předpověděla
triumf svého Neposkvrněného Srdce ve světě.
– Modlete se v důvěrné jednotě víry se svou nebeskou Matkou, aby dokonala své
mateřské dílo přímluvy za všechny své děti.
Žádám od vás modlitbu ustavičnou, pokornou, vytrvalou, plnou důvěry. Proto
znovu opakuji svou žádost, abyste všude rozšiřovali večeřadla modlitby a bratrské lásky.
Ať se tato večeřadla šíří mezi kněžími, kteří jsou mými přemilými syny, a mezi věřícími.
Očekávám obětavou odpověď dětí, abych je bránila a chránila před velkou mravní zvrhlostí, která zamořila celý svět. Žádám mládež, aby se shromažďovala v těchto
večeřadlech, abyste dosáhli nových časů, které jsem pro vás připravila. Především se
musí v těchto večeřadlech shromažďovat křesťanské rodiny, abych jim pomáhala žít
v dokonalé jednotě lásky, stále otevřené daru života: život musí být žádoucí, musí se
chránit a bránit.
– Modlete se, aby se vám dostalo velkého daru druhých Letnic, o který žádáte a který očekáváte.
Duch Svatý vydá světu své úplné a dokonalé svědectví o Ježíši.
Ježíše Krista musí přijmout celý svět, musí jej milovat, klanět se mu a poslouchat jej
jako svého Vykupitele a Spasitele.
Duch Svatý otevře mysli a srdce všech k přijetí světla Pravdy. A tak nastane jeden
ovčinec pod jediným Pastýřem.
– Odčiňujte hříchy tohoto ubohého lidstva, které je úplně v moci mého Protivníka. Vidíte, jak odmítlo Boha! Vytvořilo pohanskou civilizaci, založenou na vybičované honbě za požitky a materiálními statky. Boží Zákon je úplně podkopán a uzákoněna jsou i nejtěžší porušování mravního řádu.
Pýcha svedla mysli; nečistota zkazila srdce; tma hříchu a zla zatemnila duše.
Nyní dosáhlo toto ubohé lidstvo dna své bídy. Už není schopné se vzpamatovat,
jestliže ho nepozvedne velké milosrdenství.
Modlete se, aby ve světě došlo k velkému zázraku Božího Milosrdenství!
– Odčiňujte nevěru tolika synů církve. Nedostatek víry se šíří mezi samotnými Pastýři církve a stádo je sráženo k zemi prudkým větrem apostaze (odpadu).
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Rozšiřují se bludy, učí se jim a jde se za nimi; všude se množí sekty.
Kdo ještě zůstane pevný ve víře v Ježíše a v jeho církev?
– Odčiňujte za moje ubohé hříšné děti.
Žádám od vás, co jsem žádala po třech dětech, kterým jsem se zjevila ve Fatimě.
Chcete obětovat svůj život v duchu modlitby a smíru za spásu všech hříšníků,
zvláště těch, kteří nejvíce potřebují Boží milosrdenství?
Vytvářejte tedy se mnou velkou síť lásky a záchrany, která by se rozprostírala nad
celým světem.
To je archa nové úmluvy, bezpečné a očekávané útočiště, do kterého mají vstoupit
ti, co se vzdálili od Boha, ateisté, hříšníci, chudí, nemocní, zoufalí, aby všichni mohli užívat světla, pokoje, radosti, které vám může dát jenom Neposkvrněné Srdce vaší nebeské Matky.
Lidstvu a církvi se v těchto třech posledních letech, která nás dělí od Velkého jubilea, ukáže stále důrazněji, jako nikdy dosud, jak moje Neposkvrněné Srdce bude vaším
bezpečným útočištěm.
Proto vás žádám, abyste poslední hodiny tohoto roku netrávili v rozptylování a zábavách, ale se mnou v modlitbě a soustředění.
Modlete se a odčiňujte, moji přemilí synové.
Vaše nebeská Matka dá sestoupit na vás svým světlým paprskům čistoty a svatosti.
Připravuji vás na nové dny, které vás čekají jako dary milosti a milosrdenství, protože vaším prostřednictvím mé Neposkvrněné Srdce chce dosáhnout svého předpověděného triumfu.“
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