
Bóg Ojciec  - Jego Orędzia 
02.08.2011, 20:15 - Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości 
20.09.2012, 18:25 - Bóg Ojciec: Dzieci, czas Mojego Syna łączy się teraz z waszym czasem i 
wkrótce wszystko stanie się jednym 
05.11.2011, 13:00 - Bóg Ojciec: Ostatnie wezwanie do ateistów 
21.02.2012, 00:30 - Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do 
was 
26.02.2012, 21:45 - Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby ukoić 
swoje dusze 
18.05.2012, 15:20 - Bóg Ojciec: Nie bójcie się Mojej Ręki, lecz ręki tych, którzy są waszymi 
wrogami 
05.07.2012, 15:30 - Bóg Ojciec: Żaden człowiek nie potrafi wyjaśnić, jak stworzyłem 
wszechświat czy ludzkość, bez względu na to jak bardzo by się starał, gdyż jest to niemożliwe 
10.07.2013, 15:41 - Bóg Ojciec: Kłamstwa o stanie waszych gospodarek, którymi jesteście 
karmieni, mają na celu was oszukać 
03.08.2013, 13:17 - Bóg Ojciec: Ci, których imiona są w Księdze Życia są głównym celem 
Bestii 
25.08.2013, 18:00 - Bóg Ojciec: Bójcie się wy, którzy powstajecie i przeklinacie Mojego Syna 
16.09.2013, 16:20 - Bóg Ojciec: Wam, którzy urodziliście się w rodzinach pogańskich i nie 
ponosicie za to winy, udzielę Miłosierdzia 
24.10.2013, 19:45 - Bóg Ojciec: To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą 
kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone 
13.01.2014, 16:56 - Bóg Ojciec: Przychodzę zebrać wiernych. Mój Czas jest bliski, gdyż 
Miłosierdzie Mojego Syna jest już prawie nad wami 
21.01.2014, 15:44 - Bóg Ojciec: Wolna wola dana ludzkości sprawiła, że wiele z Moich dzieci 
zostało odciągniętych ode Mnie 
27.01.2014, 17:18 - Bóg Ojciec: Czekam cierpliwie już od bardzo dawna, aby ponownie 
zebrać Moje dzieci w Moją Świętą Wolę 
04.02.2014, 15:00 - Bóg Ojciec: Pragnę, abyście przyjęli Prawdę, nie z wątpliwościami w 
swoich sercach, lecz z miłością i zaufaniem 
09.02.2014, 19:00 - Bóg Ojciec: Dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie 
jest zbyt wysoka 
13.03.2014, 20:45 - Bóg Ojciec: Jest to bowiem ostateczny okres - ostatni rozdział 
wypełnienia Mojej Świętej Woli 
24.03.2014, 15:33 - Bóg Ojciec: Głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie 
otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia 
31.03.2014, 14:00 - Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta 
20.04.2014, 17:40 - Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy 
kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka 
26.04.2014, 13:42 - Bóg Ojciec: Lepiej jest, abyście teraz doznali tego duchowego bólu, niż w 
wiecznych płomieniach 
09.05.2014, 17:00 - Bóg Ojciec: Nigdy nie wolno sprzeciwiać się Mojej Świętej Woli 
11.06.2014, 12:25 - Bóg Ojciec: Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji, a 
przez Łaskę Mojej Miłości docieram do ludzkości, aby głosić Prawdę 
03.07.2014, 16:40 - Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. 
Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie 
18.07.2014, 15:52 - Bóg Ojciec: Kiedy Moja Wola zostanie ustanowiona, zapanuje pokój 
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24.08.2014, 17:15 - Bóg Ojciec: Otrę wasze łzy; zjednoczę świat i przyniosę pokój 
10.09.2014, 03:00 - Bóg Ojciec: Kochajcie Mnie, jak Ja was kocham 
28.10.2014, 20:20 - Bóg Ojciec: Beze Mnie nie moglibyście istnieć 
05.11.2014, 13:30 - Bóg Ojciec: Niech żaden człowiek spośród was nie ignoruje Mojej 
Sprawiedliwości 
07.12.2014, 16:30 - Bóg Ojciec: Beze Mnie, niczego by nie było. Żadnego wszechświata. 
Żadnej miłości. Żadnego Życia 
10.01.2015, 15:36 - Bóg Najwyższy: Moja Moc przewyższa wszystko, co jest z tego świata i 
poza nim 
25.01.2015, 15:45 - Bóg Ojciec: Przyjmę każdą osobę, rasę, wyznanie i religię 
 
 
 
Bóg Ojciec 
04.04.2011, 19:00 - Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego opadnie teraz na ten niewdzięczny, 
zaślepiony świat 
18.05.2011, 17:00 - Czcijcie Mojego Ojca 
06.06.2011, 10:30 - Klucze Rzymu są teraz zwracane Bogu, Ojcu Wszechmogącemu 
30.07.2011, 15:30 - Nie należycie do szatana, należycie do Mnie i Mojego Ojca 
Przedwiecznego 
25.08.2011, 20:00 - Wiele krajów doświadczy teraz klimatycznego chaosu. Mój Ojciec jest 
rozgniewany 
30.08.2011, 14:30 - Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed Tron Mojego Ojca, 
aby ich uratować 
11.09.2011, 19:15 - Bez względu na waszą religię – istnieje tylko jeden Bóg 
15.11.2011, 11:00 - Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie 
20.04.2012, 15:45 - Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech, są kochani przez Boga Ojca 
25.04.2012, 15:50 - Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie połączy się z 
Boską Wolą Ojca 
13.06.2012, 16:00 - Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca 
14.07.2012, 15:15 - Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna, 
odrzucają zbawienie 
24.08.2012, 03:15 - Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego 
01.09.2012, 10:25 - Ta Misja jest ostatnim Darem Proroctwa zatwierdzonym przez Mojego 
Ojca dla zbawienia dusz 
09.09.2012, 10:00 - Prawdziwa miłość pochodzi od Boga 
13.09.2012, 10:45 - Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca, jakim jest najdoskonalsze życie w 
najdoskonalszym świecie, ma być dany każdemu z Jego dzieci 
16.09.2012, 13:45 - Powszechna nienawiść wybucha między narodami w tym czasie, a 
wszystko to w Imię Boga 
24.09.2012, 15:55 - Każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie 
kocha prawdziwie Boga 
01.10.2012, 16:30 - Kiedy człowiek raz doświadczy Miłości Bożej, to już nie może bez niej żyć 
06.10.2012, 23:05 - Światło Boga jest obecne w każdym z was, bez wyjątku 
01.12.2012, 19:45 - Wszystkie narody świata są zjednoczone z Bogiem. Wszystkie są częścią 
tej samej rodziny. 
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07.01.2013, 22:15 - Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć 
wiecznie. 
21.01.2013, 15:50 - Mój Czas, który jest powiązany z Bożą Wolą Mojego Ojca nieuchronnie 
się zbliża 
30.01.2013, 23:10 - Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła, a Jego gniew wstrząśnie 
Ziemią 
16.04.2013, 20:45 - Słowo od Boga będzie roztrząsane, gdy pogaństwo ogarnie Ziemię 
20.04.2013, 16:45 - Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między dobrem a 
złem 
27.04.2013, 13:20 - Codziennie musicie zadawać sobie pytanie - czy Bóg zaakceptuje dziś 
moje postępowanie? 
31.05.2013, 16:40 - Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a 
jednak stanowczy w swoich pouczeniach dla ludzkości 
14.06.2013, 23:50 - Bóg nie oczekuje od was, abyście tak organizowali swój czas, aby 
zaniedbywać codzienne sprawy lub czas poświęcony dla rodziny i przyjaciół 
15.06.2013, 23:44 - Bóg istnieje w każdej osobie urodzonej na tym świecie, niezależnie od ich 
wiary czy przekonań rodziców 
19.06.2013, 03:00 - Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo 
05.08.2013, 18:33 - Podczas obrony Mojego Słowa zostaniecie uznani za okrutnych, 
nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla tych, którzy nie wierzą w Boga 
09.08.2013, 16:50 - Dusza nie może być na nowo uzdrowiona, dopóki nie uzna Wielkości 
Boga 
27.08.2013, 23:45 - Za każdy nikczemny akt wojny i terroru Bóg wypędzi ich i uderzy w nich 
tak, że padną martwi 
10.09.2013, 23:45 - Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym bardziej 
jesteście kochani przez Boga 
11.10.2013, 22:30 - Bądźcie spokojni i wiedzcie, że Bóg jest zawsze silny i że każdy, nawet 
nikczemny akt, może zostać przez Niego zdeptany 
25.10.2013, 23:55 - Bardzo niewielu ludzi na świecie ufa dziś Bogu czy w ogóle wierzy w 
Niego 
04.11.2013, 16:00 - Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego 
niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu 
05.11.2013, 11:00 - Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się 
czuli samotni 
23.11.2013, 17:00 - Miłość rozkwita, ponieważ jest to Dar od Boga i ma moc zniszczenia zła 
07.12.2013, 14:25 - Ja Jestem przede wszystkim Bogiem Miłosierdzia 
18.12.2013, 16:40 - Tylko Światło Boga może przynieść wieczne szczęście 
28.12.2013, 23:36 - Wszystkie dzieci Boga są częścią Jego niezwykłej rodziny 
07.02.2014, 23:38 - Nigdy nie zlekceważę tych, którzy są samotni, smutni, przestraszeni i 
niepewni czy Bóg Istnieje czy nie 
21.02.2014, 18:00 - Gdy Bóg zezwala na prześladowania chrześcijan i żydów, to ma ku temu 
powód 
23.02.2014, 16:03 - Kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki 
ból 
22.03.2014, 14:00 - Kiedy dusza już zostanie stworzona przez Mojego Ojca, to będzie trwała 
wiecznie 
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29.03.2014, 14:30 - Ludzie nauki w ciągu najbliższych dwóch lat zrobią wszystko, aby 
zaprzeczyć Istnieniu Boga 
08.05.2014, 23:30 - Nie musicie się martwić, gdyż Bóg kocha was wszystkich 
23.05.2014, 18:00 - Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować 
16.05.2014, 16:05 - Ja Jestem Obecny w osobie, która kocha wszystkich, bez względu na 
rasę, wyznanie, seksualność czy kolor skóry 
29.06.2014, 20:20 - Nigdy nie należy odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy 
fałszywie utrzymują, że Mu służą 
14.08.2014, 15:00 - Ci, którzy przeszkadzają Woli Boga w Jego Planie ratowania dusz 
ściągną na siebie na Gniew Mojego Ojca 
21.09.2014, 17:45 - Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną 
24.09.2014, 15:05 - Piękno człowieka, stworzonego na Żywy Obraz Boga, jest nie do opisania 
01.10.2014, 21:15 - Albo będziecie służyli Bogu albo ulegniecie ludzkiej głupocie 
11.10.2014, 20:30 - Boża Opatrzność zawsze zwycięży 
03.11.2014, 23:50 - Eutanazja jest odrażającym aktem w Moich Oczach 
04.11.2014, 16:33 - Gdy zamieszanie wejdzie do Kościoła wywoła ono niezgodę. Wiedzcie, 
że to nie pochodzi od Boga 
06.11.2014, 17:40 - Ci, którzy sądzą, że Bóg nie ukarze niegodziwców, nie znają Go 
16.11.2014, 20:10 - Bóg nigdy nie podyktowałby jakiejkolwiek innej doktryny, ponieważ On 
dał światu swoje Słowo 
02.12.2014, 23:10 - Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca 
25.12.2014, 15:10 - Humanizm jest obrazą Boga 
22.01.2015, 20:20 - Bóg jest wszechobecny - On jest wszędzie 
 
 
 
Bóg Ojciec 
08.05.2012, 12:30 - Maryja Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata 
04.07.2012, 12:50 - Maryja Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, 
że Bóg Najwyższy dowodzi 
29.11.2012, 15:20 - Maryja Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktów ani nie 
spowodowałby rozłamu 
08.02.2014, 16:00 - Matka Zbawienia: Mój Ojciec wstrząśnie światem, zarówno fizycznie jak i 
duchowo 
04.05.2014, 16:23 - Matka Zbawienia: Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby Jego Słowo zostało 
zmienione lub błędnie interpretowane zgodnie z tym, co odpowiada człowiekowi 
24.07.2014, 16:48 - Matka Zbawienia: Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie 
uznaje Boga 
21.08.2014, 16:25 - Matka Zbawienia: Żaden człowiek nie ma prawa szkodzić drugiemu 
człowiekowi w Imię Boga 
02.09.2014, 15:40 - Matka Zbawienia: Bóg nigdy, przenigdy, nie opuści swojej Własności 
05.12.2014, 21:50 - Matka Zbawienia: Bóg stworzył porządek naturalny dla ludzkości 
27.12.2014, 12:55 - Matka Zbawienia: Wola Boga jest tajemnicą dla większości z was 
29.12.2014, 17:30 - Matka Zbawienia: Wola Boga jest nie do pokonania 
07.01.2015, 16:30 - Matka Zbawienia: Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez 
Niego, albo nie 
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Jezus 
29.04.2012, 10:00 - Maryja Panna: Moje dziecko, ci, którzy kochają Mojego Syna, nie umrą 
02.11.2012, 14:00 - Maryja Panna: Zwróćcie się z prośbą do mojego Syna, aby prowadził was 
do swojego Wielkiego Miłosierdzia 
24.06.2013, 14:18 - Matka Boża: Musicie pozostać wierni temu, czego mój Syn was nauczył. 
On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu 
11.04.2014, 15:22 - Matka Zbawienia: Jezus był we wszystkim taki jak wy, z wyjątkiem 
grzechu, gdyż to byłoby niemożliwe 
21.06.2014, 15:40 - Matka Zbawienia: By prawdziwie służyć mojemu Synowi, trzeba Go 
najpierw pokochać. Żeby pokochać mojego Syna, trzeba Go najpierw poznać 
22.07.2014, 16:50 - Matka Zbawienia: Ludzkość nie kocha już Jezusa Chrystusa, tak jak Go 
kiedyś kochała 
06.08.2014, 13:00 - Matka Zbawienia: Mój syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych 
Orędzi 
16.08.2014, 20:15 - Matka Zbawienia: Może nie spotkacie mojego Syna fizycznie, ale 
poznacie Go pod każdym względem 
17.02.2015, 17:00 - Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach 
mojego Syna 
18.06.2014, 14:51 - Matka Zbawienia: Na każdy krok przybliżający was do mojego 
Najdroższego Syna, przypadają wasze dwa kroki do tyłu 
07.02.2013, 23:30 - Bóg Ojciec: Idźcie za Moim Synem Ścieżką Prawdy 
23.06.2013, 18:18 - Bóg Ojciec: Kiedy Mój Syn zostanie uznany za grzesznika, wiedzcie, że 
jest to największe bluźnierstwo 
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3 dni ciemności  
13.05.2014, 08:50 - Bezpośrednio przed Moim powrotem, nieboskłon będzie ciemny przez 
trzy dni 
 
III tajemnica fatimska 
26.01.2012, 21:40 - Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o nikczemnej sekcie szatana 
wchodzącej do Watykanu 
22.07.2013, 20:17 - Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak 
była przerażająca 
 
Aborcja 
16.12.2010, 13:10 - Wezwanie do zaprzestania morderstwa aborcji 
15.07.2011, 17:30 - Egzekucje, eutanazja, aborcja i samobójstwa 
15.04.2013, 18:20 - Wielu nie będzie wystarczająco silnymi, aby walczyć z aborcją, eutanazją 
i zawieraniem małżeństw tej samej płci 
01.05.2013, 20:25 - Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym i odpowiedzialni za to będą 
płonęli w ogniu Piekła na wieczność 
17.02.2012, 15:30 - Maryja Panna: Gdy wprowadzicie w Irlandii aborcję, zerwiecie więź z 
moim sercem 
18.12.2012, 18:45 - Maryja Panna: Wszyscy, którzy promują aborcję i odpowiadają za jej 
wprowadzanie są winni grzechu śmiertelnego 
19.01.2013, 20:45 - Maryja Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, 
który promuje aborcję 
29.08.2011, 00:05 - Bóg Ojciec: Moja Ręka opadnie z impetem na narody, które legalizują 
aborcję 
04.10.2012, 14:55 - Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości oczekuje, aby ukarać te rządy, 
które knują krzywdzenie Moich dzieci 
29.05.2013, 22:50 - Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według liczby niewinnych, których 
zamordowali 
04.07.2013, 18:40 - Bóg Ojciec: Wiem, że plan aborcji na świecie jest nadzorowany 
 
 
Apokalipsa 
26.11.2010, 12:00 - Księga Apokalipsy 
07.02.2012, 20:00 - Te tajemnice tak długo były ukryte w archiwach Bożego Królestwa. 
07.03.2012, 15:40 - Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo 
16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa 
28.05.2012, 20:45 - Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy 
właśnie to oznacza 
01.06.2012, 20:15 - 666 będzie wprowadzany tak samo jak każda szczepionka, jego numer 
będzie ukryty w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani 
06.07.2012, 16:15 - Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z 
czterech stron Nieba 
13.07.2012, 16:25 - Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może 
złagodzić tę karę 
24.07.2012, 17:39 - Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz 
przedstawiane, aby obudzić świat 
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31.08.2012, 23:20 - Żaden człowiek nie zna Prawdy rzeczywistej treści Księgi Apokalipsy. 
Tylko Bóg.  
05.09.2012, 14:30 - Uwidoczni się wielki konflikt i człowiek będzie oddalał się od człowieka. 
Brat wystąpi przeciw bratu. 
27.01.2013, 20:30 - Proroctwa, zawarte w Księdze Apokalipsy znane są tylko częściowo 
16.03.2013, 12:40 - Wszyscy święci i aniołowie w niebie będą odczuwali Moją Udrękę, 
ponieważ czas Apokalipsy jest bliski 
16.03.2013, 15:25 - Trzecia Pieczęć zostanie ujawniona, gdy człowiek będzie walczył o 
jedzenie, gdy wśród ludzi zapanuje głód 
24.03.2013, 18:06 - Moja misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie może 
być, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę 
23.07.2013, 15:30 - Ujawniam tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy, nie będą one 
przyjemne 
07.11.2013, 18:35 - Cały ten przewrót, którego doświadczycie będzie świadectwem Prawdy 
proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy 
21.10.2014, 23:40 - Przyjmijcie Prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy 
02.05.2014, 19:00 - Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane 
jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów 
 
 
Antychryst 
15.11.2010, 11:00 - Ogólnoświatowa władza, antychryst i znamię bestii 
05.10.2011, 21:00 - Globalne grupy pod panowaniem antychrysta 
06.10.2011, 22:45 - Załamanie waszego systemu bankowego było sterowane przez 
antychrysta 
19.01.2012, 20:30 - Antychryst, który ukrywa się za kulisami, wkrótce ujawni się światu 
08.02.2012, 20:45 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną 
06.03.2012, 15:20 - Bądźcie teraz czujni, gdyż człowiek pokoju ukaże się światu 
12.08.2012, 18:00 - Antychryst będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem 
31.07.2012, 20:00 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej 
krzywdy i uchronić od antychrysta 
28.09.2012, 22:15 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez 
wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów 
05.11.2012, 18:50 - Ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje 
nadejście 
25.02.2013, 23:00 - Będzie on bardzo bliskim sprzymierzeńcem fałszywego proroka i nie 
będzie żadnych złudzeń, co do tego, kim on jest – synem szatana 
26.04.2013, 12:30 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu 
21.05.2013, 16:30 - Kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne 
wielkie znaki 
21.07.2013, 18:05 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście 
04.08.2013, 23:16 - Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się 
spełnią 
16.10.2013, 23:27 - Wąż przekazuje antychrystowi specjalne orędzia, które on starannie 
dokumentuje 
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19.10.2013, 20:00 - Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, jak 
również organizacje charytatywne, aby pracowały dla jego nowego centrum światowego 
handlu 
09.12.2013, 19:46 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po 
łacinie nie wyjdzie z jego ust 
15.03.2014, 20:10 - Dopiero wtedy, gdy Najświętsza Eucharystia zostanie całkowicie 
usunięta, antychryst wejdzie do Mojego Kościoła 
20.03.2014, 21:42 - Powstanie straszna armia, niepodobna do żadnych, jakie do tej pory 
widziano 
07.06.2014, 20:00 - Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, 
jaki kiedykolwiek chodził po ziemi – antychrysta 
23.08.2012, 12:40 - Maryja Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta 
23.08.2013, 14:09 - Matka Zbawienia: Antychryst przy swoim ogłoszeniu zmian oświadczy, że 
jest pobożnym chrześcijaninem 
29.10.2013, 19:30 - Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta 
07.02.2014, 15:50 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego 
człowieka 
15.02.2014, 17:14 - Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako 
sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem 
27.04.2014, 23:20 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami 
wielkich uroczystości 
07.09.2014, 19:30 - Matka Zbawienia: Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to 
poproszony 
19.09.2014, 13:14 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem 
Człowieczym 
23.09.2011, 21:30 - Bóg Ojciec: Antychryst i nowa światowa waluta 
07.08.2013, 18:50 - Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się 
 
 
Armia Reszty 
26.11.2010, 15:00 - Wezwanie do wierzących, by nawracali zagubione dusze 
24.04.2011, 20:30 - Nawracajcie innych przy każdej okazji 
23.05.2011, 09:45 - Dlaczego nawiązuję kontakt ze światem w ten sposób 
25.05.2011, 16:00 - Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu 
Mojego świętego Słowa 
31.05.2011, 10:00 - Powiedz im, że ich kocham, ale chcę, żeby ze Mną rozmawiali 
13.06.2011, 18:00 - Przekażcie Mi swoje kłopoty, a Ja zmniejszę wasze brzemię 
28.06.2011, 19:30 - Nadal rozprzestrzeniajcie Moje Słowo – posyłam ci wielu ochotników 
10.07.2011, 12:10 - Nie bądźcie przerażeni, nawrócenie przyniesie poczucie wielkiej miłości i 
pokoju 
01.08.2011, 23:30 - Pytania do Jezusa  
04.08.2011, 21:40 - Czas oczekiwania – powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają 
spodziewać 
08.08.2011, 19:45 - Dzieci, nie zniechęcajcie się pełnymi rozpaczy opowieściami o tym, co 
czeka ludzkość 
17.08.2011, 23:00 - Jak prosić Mnie o pomoc, bym rozwiał wasze zmartwienia 
31.08.2011, 21:00 - Moja Armia rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów 
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18.09.2011, 18:50 - Klasyczny błąd, który jest popełniany przy próbie zbliżenia się do Mnie  
21.09.2011, 22:00 - Wątpliwości wzmacniają was w waszej miłości do Mnie 
22.09.2011, 21:30 - Smutek nad utratą Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic 
wspólnego 
13.10.2011, 00:10 - Nigdy Mnie nie broń, bo to jest niepotrzebne 
15.10.2011, 19:00 - Nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu 
16.10.2011, 21:30 - Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie 
20.10.2011, 15:15 - Śmierć Mojego syna Muammara Kaddafiego 
23.10.2011, 19:15 - Pragnę utworzyć Armię grup modlitewnych 
26.10.2011, 15:30 - Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego świętego Słowa 
26.10.2011, 22:00 - Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania 
27.10.2011, 15:30 - Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławieni, jeśli cierpicie w Moje Imię 
31.10.2011, 03:30 - Niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie 
najbardziej 
03.11.2011, 21:00 - Moi posłańcy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze 
24.11.2011, 21:00 - Świat zmieni się na zawsze 
27.11.2011, 15:00 - Nie ujawniam dat 
28.11.2011, 20:00 - Gdy będziecie szli przy Moim boku, będziecie opluwani 
30.11.2011, 15:30 - Ocalę was od okropności waszego świata 
12.12.2011, 19:00 - Duchowa zazdrość jest rzeczą straszną 
15.12.2011, 20:55 - Moje dzieci zostały ogołocone w tym roku oczyszczenia 
15.04.2012, 19:16 - Moja reszta Kościoła, Dwaj Świadkowie, o których mowa w Księdze 
Apokalipsy 
08.05.2012, 19:00 - Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha wywoła 
nienawiść wszędzie tam, gdzie Moje Święte Słowo jest słyszalne 
06.05.2012, 10:00 - Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromne posłannictwo 
18.05.2012, 10:48 - Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do 
powstania Nowego Jeruzalem 
11.06.2012, 16:30 - Pamiętajcie, ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na 
ziemi 
07.09.2012, 20:35 - Tę Misję można przyrównać do ratowania gigantycznego liniowca 
oceanicznego 
08.11.2012, 15:50 - Potrzebuję waszej pomocy. Tak, jak potrzebowałem Moich apostołów i 
uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. 
28.02.2013, 23:50 - Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają 
będą tymi, którzy poprowadzą Moją armię do zbawienia 
23.02.2013, 11:50 - Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale zaangażowanie się w 
propagowanie Moich Orędzi wiąże się z ogromną odpowiedzialnością 
23.05.2013, 22:30 - Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą Armię 
przeciwko antychrystowi 
10.08.2013 12:49 - Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi 
apostołowie musieliśmy cierpieć podczas Mojego Czasu na Ziemi 
01.11.2013, 23:17 - Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich 
chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim Boku 
29.11.2013, 16:45 - Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny będą zawsze 
udziałem wybranych dusz Bożych 
10.12.2013, 23:00 - Nie możecie przekazywać Prawdy, kiedy wasze ja dąży do popularności 
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02.01.2014, 20:40 - Trzech na czterech odrzuci Mnie 
14.02.2014, 22:00 - W milczeniu znoście cierpienia, kiedy was prześladują oraz gdy stosują 
nikczemne formy okrucieństwa poprzez oczernianie, obrażanie czy wyśmiewanie was w 
Moje Imię 
28.08.2014, 20:40 - Będę interweniował z użyciem sposobów, które zadziwią świat 
23.08.2014, 20:00 - Uzbroję Moich Aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie 
potępiają 
25.08.2014, 19:05 - Kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej 
Świętej Woli 
30.08.2014, 18:15 - Nie zważajcie na wrzaski opozycji, gdyż ludzka opinia nic nie znaczy w 
Moim Królestwie 
 
Ateiści 
18.11.2010, 21:00 - Orędzie do agnostyków i ateistów 
07.12.2011, 04:00 - Wezwanie do niewierzących, by zawrócili 
 
Abdykacja papieża 
26.05.2012, 16:00 - Planują podstępnymi sposobami przepędzić papieża Benedykta XVI z 
siedziby Piotra 
16.07.2012, 15:15 - Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, 
Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt 
19.02.2013, 14:30 - Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny 
29.03.2013, 08:45 - Niebawem Mój Umiłowany Papież Benedykt będzie przewodził dzieciom 
Bożym ze swojego miejsca wygnania 
 
 
Bitwa 
09.06.2012, 15:45 - Bóg Ojciec: Będę walczył w Bitwie Armagedonu wraz z Hierarchią w 
Niebiosach 
06.11.2012, 22:45 - Bóg Ojciec: Hierarchia wszystkich aniołów w niebie zbiera się w tym 
czasie w czterech krańcach ziemi 
12.03.2013, 14:38 - Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną 
bestii 
 
 
Bogactwo 
30.11.2010, 12:00 - Pogoń za bogactwem 
21.08.2011, 23:00 - Pieniądze i ich nadmiar szkodzą duszy 
08.06.2013, 23:00 - Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr ziemskich i kult dla osobistego 
bogactwa oddziela ich od Boga 
 
Boże Narodzenie 
22.12.2014, 20:45 - O, co za radość by mi to sprawiło, gdyby się do Mnie zwrócili w Dniu 
Bożego Narodzenia 
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Bestia 
29.11.2014, 14:25 - Ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie 
staną przed Moim Obliczem 
 
Człowiek 
01.01.2015, 23:50 - Jedyne zagrożenie dla ludzkości stanowi sam człowiek 
 
Cenzura 
01.01.2011, 02:00 - Nastąpi cenzura mediów i inne cenzury 
 
Cierpienie 
14.01.2011, 10:00 - Jak wejść do Nieba – rola cierpienia 
14.09.2011, 00:10 - Proście o Dar cierpienia 
07.08.2011, 14:45 - Bóg Ojciec: Rola cierpienia 
23.05.2012, 15:38 - Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z 
cierpieniem Mojego Syna, Jezusa 
08.12.2011, 21:10 - Maryja Panna: Doświadczyłam tego samego cierpienia 
06.06.2012, 17:05 - Maryja Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, zbliżacie się do mojego 
Syna 
 
Cud 
21.08.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie 
się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę 
22.11.2012, 19:00 - Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość 

20.12.2012, 19:15 - Bóg Ojciec: Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was 

nadszedł 

27.12.2012, 18:20 - Bóg Ojciec: Wkrótce będzie widoczne nowe Światło, nowe słońce 

26.01.2013, 19:22 - Bóg Ojciec: Dlatego tylko cud może uratować ludzką rasę 
15.05.2013, 16:40 - Bóg Ojciec: Moja Wielka Interwencja, aby uratować ludzkość 
rozpoczęła się i wszyscy zobaczą szybkość Mojego działania 
 
 
Czyściec 
07.10.2011, 21:45 - Czyściec nie jest miejscem, z wejścia do którego powinniście czuć 
zadowolenie 
09.10.2014, 20:40 - Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu, Czyściec nie będzie istniał 
13.02.2014, 13:43 - Matka Zbawienia: To jest czas, kiedy dusze będą musiały znosić ból 
Czyśćca na Ziemi 
 
 
Czerwiec 
03.06.2012, 15:30 - Poświęćcie miesiąc czerwiec na ciche rozważanie, zgodnie z zaleceniami 
Mojej Ukochanej Matki 
 
Chrzest 
05.08.2013, 04:05 - Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie przyrzeczenia 
wyrzeczenia się szatana, gdyż stwierdzą, że te nawiązania są staroświeckie 
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16.12.2013, 19:25 - Przez Sakrament Chrztu, moc bestii jest osłabiona 
 
Depopulacja 
26.11.2010, 03:00 - Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na 
świecie 
 
Duch Święty  
12.02.2011, 15:30 - Orędzie od Ducha Świętego 
10.05.2011, 16:00 - Duch Święty został teraz wylany na cały świat 
29.02.2012, 17:30 - Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, 
które mają zatwardziałe serca? 
01.05.2012, 20:00 - Usłyszcie Moje wołanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha 
Świętego 
04.05.2012, 21:05 - Duch Święty zstąpi tej niedzieli. Drugie wylanie mocy Ducha Świętego 
08.08.2012, 23:20 - Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, 
jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa 
09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich 
18.05.2013, 13:16 - Kiedy Duch Święty będzie obecny, będzie rozprzestrzeniał się jak ogień i 
będzie powtarzał Słowo Boże w wielu językach 
24.05.2013, 21:50 - Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono 
od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność 
30.10.2013, 18:00 - Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie 
przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem 
 
Demokracja 
03.03.2011, 23:00 - Demokracja zniknie – księża zostaną męczennikami 
 
Dobro i zło  
22.08.2011, 20:10 - Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest 
przedstawiane jako zło 
06.03.2014, 13:45 - Zło będzie postrzegane, jako dobro, a dobro, jako zło 
 
Dusza 
25.06.2011, 01:30 - Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza – odpowiedź jest prosta 
 
Dewiacje 
16.03.2012, 22:20 - Małżeństwa tej samej płci grzechem śmiertelnym 
15.02.2013, 22:10 - Małżeństwo przed Moim Ołtarzem jest niedopuszczalne, jeżeli jest 
zawierane między dwoma osobami tej samej płci 
 
Demony 
07.06.2012, 20:00 - 600 000 upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z 
otchłani piekła. Kolejnych 5 milionów zostało teraz uwolnionych 
 
Dekalog 
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08.07.2013, 17:00 - Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka 
Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo 
 
Dwaj Świadkowie 
24.02.2014, 16:00 - Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, nie możecie się ugiąć 
 
Dwa słońca 
10.11.2013, 15:00 - Bóg Ojciec: Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy 
będą widoczne dwa słońca 
24.10.2014, 22:50 - Ręka Boga wykorzysta słońce, by ostrzec świat 
 
 
Dusza 
17.08.2014, 17:18 - Zatroszczcie się najpierw o swoje własne dusze, następnie módlcie się za 
innych 
Dusza ofiarna 
28.07.2011, 14:25 - Maryja Panna: Dusza ofiarna 
04.09.2011, 21:50 - Maryja Panna: Opuszczenie odczuwane przez duszę ofiarną 
 
 
Dzieci NMP 
07.06.2011, 14:45 - Orędzie od Maryi Panny o Jej zagubionych dzieciach 
 
 
Eucharystia 
02.08.2013, 15:10 - Matka Zbawienia: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali 
namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem mojego Syna 
17.08.2013, 16:45 - Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogły 
im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej Eucharystii 
 
 
Era Pokoju 
04.10.2011, 15:30 - Era Pokoju nie jest daleko 
 
Elity 
16.09.2012, 22:50 - Ostrzeżenie dla tych elitarnych ogólnoświatowych grup, które złączywszy 
się w potężnym sojuszu, knują plany przejęcia kontroli nad wszystkimi narodami 
 
Fatima/Garabandal/La Salette 
19.02.2011, 15:00 - Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz 

 
Fałszywy prorok/prorocy 
25.12.2010, 10:20 - Fałszywi nauczyciele i prorocy 
07.06.2011, 15:50 - Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku 
17.01.2012, 14:00 - Wy, Wyświęceni Słudzy będziecie kierowani w stronę fałszywego 
proroka 
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21.01.2012, 13:15 - Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy mu się 
sprzeciwią, będą uważani za heretyków 
10.06.2012, 15:30 - Fałszywy Prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale przejmie władzę 
nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi 
07.12.2012, 18:45 - Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w 
Kościele katolickim 
25.07.2013, 18.52 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z 
martwych, tak jakby wydarzył się cud 
09.04.2014, 15:30 - Matka Zbawienia: Mój Syn, Jezus Chrystus, zostanie zdradzony przez 
drugiego Judasza, takiego, który posiada wielki autorytet 
29.06.2012, 09:20 - Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn 
wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi 
 
 
Faryzeusze 
22.09.2012, 15:30 - Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję 
 
Fałszywi prorocy 
18.01.2013, 20:15 - Z łatwością pochłaniacie fałszywe słowa przedstawiane wam przez 
kłamców 
28.01.2013, 21:15 - Wkrótce zostanie przyjęte prawo, które zdelegalizuje znaczenie 
bluźnierstwa 
17.02.2013, 19:00 - Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie 
18.02.2013, 18:00 - Przyprowadzą dzieci Boże pod panowanie małego rogu, który będzie 
zasiadał w pompatycznej świetności na Stolicy Piotrowej 
23.04.2013, 16:55 - Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo 
ukarani 
14.05.2013, 21:00 - Ci, którzy poszli za Słowem Bożym przekazanym przez proroków przede 
Mną, byli pierwszymi, którzy na Mnie pluli 
27.06.2013, 23:20 - Moja Sprawiedliwość spotka wszystkich, którzy nie dopuszczają, aby 
Święte Słowo Boże zostało poznane na świecie 
31.07.2013, 18:56 - Będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego 
Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum 
22.08.2013, 23:05 - Muszę ostrzec świat przed wieloma fałszywymi prorokami, którzy w tym 
czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos 
24.08.2013, 23:15 - Ten ogień zostanie również rzucony na wrogów tej Ziemi i na tych, którzy 
prześladują tych Dwóch Świadków 
26.08.2013, 20:20 - Faryzeusze ubiczowali i zamordowali wielu, zanim w końcu Mnie 
ukrzyżowali 
06.10.2013, 23:20 - Wkrótce powiedzą wam, abyście wykorzystali swoją wiarę do stworzenia 
kampanii politycznej na całym świecie, aby ratować biednych 
09.11.2013, 11:48 - Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać 
Najświętsze Ewangelie 
04.12.2013, 10:30 - Biada wam wszystkim oszustom, ponieważ nie pochodzicie ode Mnie 
04.04.2014, 23:20 - Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły 
utracą swoją Świętość 
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08.04.2014, 20:20 - Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają 
Moją Boskość 
10.04.2014, 17:22 - Mój najbardziej szanowany Biskup będzie przedmiotem straszliwej 
pomyłki sądowej 
13.04.2014, 19:00 - Gdy przybliża się Wielki Piątek, ci którzy Mnie dręczą i starają się 
zniszczyć wszystkie Moje ślady, będą tego dnia bardzo cierpieli 
24.04.2014, 16:45 - Czas ogłoszenia, że nie ma już grzechu, przybliża się 
01.09.2014, 20:05 - Oni nigdy nie pokonają Mojego Kościoła 
06.09.2014, 16:00 - Wkrótce przyjdzie człowiek i powie wam, że ujawni wam Prawdę o Moim 
Istnieniu 
09.09.2014, 17:00 - Ci, którzy przeklinają Moich Proroków, przeklinają Mnie 
13.09.2014, 22:50 - Wśród ewangelizatorów powstanie wielu fałszywych proroków 
14.09.2014, 17:45 - Moi wrogowie wywyższą wiele osób świeckich i nauczą ich jak 
ewangelizować 
16.09.2014, 20:25 - Mówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to inna rzecz 
15.12.2014, 21:55 - Zamiast tego, wpadną w pułapkę oddzielania dogmatu od doktryny 
 
Grzech  
12.11.2010, 03:00 - Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce 
21.11.2010, 01:30 – Nawrócenie 
24.01.2011, 22:00 - Jak łatwo jest grzeszyć 
29.05.2011, 17:30 - Grzech zawsze będzie grzechem, bez względu na to, jak go 
usprawiedliwiacie 
29.06.2011, 19:00 - Wyznajcie teraz swoje grzechy – nie lękajcie się 
23.08.2011, 23:45 - Żaden grzech nie jest tak ciężki, żeby nie mógł być odpuszczony 
20.12.2011, 20:30 - Grzesznicy, którzy zwracają się do Mnie, natychmiast znajdują Łaskę 
21.12.2011, 20:10 - Nawet grzech morderstwa może być przebaczony 
26.09.2012, 22:12 - Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci. 
14.10.2012, 18:10 - Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, mogą zostać 
uratowani dzięki waszym modlitwom 
03.11.2012, 19:00 - Wkrótce nie będzie więcej grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością 
29.01.2013, 04:15 - Wzrost nienawiści, morderstwa i brak miłości braterskiej jest ogromny, a 
grzech opanował ziemię lotem błyskawicy 
07.05.2013, 22:35 - Zaraza będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS 
12.06.2013, 23:50 - Nigdy tego nie róbcie, ponieważ jest to grzech, którym się brzydzę z 
powodu jego zakłamania 
26.12.2014, 14:00 - Grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia 
16.01.2015, 11:10 - Usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia 
27.09.2014, 19:20 - Matka Zbawienia: Grzech jest faktem. Istnieje i będzie nadal istniał do 
czasu Powtórnego Przyjścia Chrystusa 
 
 
Grupa Krucjaty Modlitw 
10.03.2013, 18:00 - Matka Zbawienia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz 
 
 
 

http://www.paruzja.info/2014.04.08_20-20.php
http://www.paruzja.info/2014.04.08_20-20.php
http://www.paruzja.info/2014.04.10_17-22.php
http://www.paruzja.info/2014.04.10_17-22.php
http://www.paruzja.info/2014.04.13_19-00.php
http://www.paruzja.info/2014.04.13_19-00.php
http://www.paruzja.info/2014.04.24_16-45.php
http://www.paruzja.info/2014.09.01_20-05.php
http://www.paruzja.info/2014.09.06_16-00.php
http://www.paruzja.info/2014.09.06_16-00.php
http://www.paruzja.info/2014.09.09_17-00.php
http://www.paruzja.info/2014.09.13_22-50.php
http://www.paruzja.info/2014.09.14_17-45.php
http://www.paruzja.info/2014.09.14_17-45.php
http://www.paruzja.info/2014.09.16_20-25.php
http://www.paruzja.info/2014.12.15_21-55.php
http://www.paruzja.info/2010.11.12_03-00.php
http://www.paruzja.info/2011.01.24_22-00.php
http://www.paruzja.info/2011.05.29_17-30.php
http://www.paruzja.info/2011.05.29_17-30.php
http://www.paruzja.info/2011.06.29_19-00.php
http://www.paruzja.info/2011.08.23_23-45.php
http://www.paruzja.info/2011.12.20_20-30.php
http://www.paruzja.info/2011.12.21_20-10.php
http://www.paruzja.info/2012.09.26_22-12.php
http://www.paruzja.info/2012.10.14_18-10.php
http://www.paruzja.info/2012.10.14_18-10.php
http://www.paruzja.info/2012.11.03_19-00.php
http://www.paruzja.info/2013.01.29_04-15.php
http://www.paruzja.info/2013.01.29_04-15.php
http://www.paruzja.info/2013.05.07_22-35.php
http://www.paruzja.info/2013.06.12_23-50.php
http://www.paruzja.info/2013.06.12_23-50.php
http://www.paruzja.info/2014.12.26_14-00.php
http://www.paruzja.info/2015.01.16_11-10.php
http://www.paruzja.info/2014.09.27_19-20.php
http://www.paruzja.info/2014.09.27_19-20.php
http://www.paruzja.info/2013.03.10_18-00.php


 
 
Grupa 12 
20.11.2012, 23:50 - Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla 
istnienia Moich 12 apostołów 
 
Homoseksualizm 
21.10.2012, 10:05 - Kiedy będą próbowali utworzyć Sakrament w Moich Kościołach z 
obrzydliwości, powiedzą, że to z powodu praw dla par tej samej płci 
 
Humanizm 
19.07.2013, 20:54 - Jego plan to zwabienie dusz w sieć fałszu poprzez pociągnięcie ich serc 
27.07.2013, 19:22 - Gdy zajrzycie pod maskę humanizmu, nie znajdziecie śladów Boga 
 
Henoch i Eliasz 
29.01.2015, 21:30 - Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci 
 
Inne religie 
17.02.2011, 23:45 - Zryw świata arabskiego – trzech światowych przywódców zostanie 
zamordowanych 
06.04.2011, 00:05 - Nigdy nie osądzajcie innych religii, wyznań i seksualnych upodobań 
26.04.2011, 20:10 - Arabskie powstanie spowoduje globalny niepokój – Włochy wywołają 
negatywne następstwa 
11.06.2011, 22:00 - „Wyzwoliciele” na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów 
 
Jedna Światowa Waluta 
09.12.2011, 22:00 - Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie  
08.07.2012, 17:17 - Ostrzegam was. Nowa Światowa Religia na zewnątrz będzie się 
wydawać, dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia 
20.07.2012, 17:46 - Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne 
kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość 
03.10.2012, 13:30 - Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego, najważniejszego powodu 
09.10.2012, 21:31 - Ta nowa, jedna światowa religia będzie oddawała hołd bestii 
10.10.2012, 21:50 - Pogaństwo będzie wymuszane na wszystkich Kościołach Bożych 
11.10.2012, 10:03 - Wielu z was zaprze się Mnie przez przyjęcie tych niegodziwych, nowych 
praw 
17.04.2013, 20:00 - Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie 
należy mylić ze Znamieniem Bestii 
05.06.2013, 17:45 - Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności 
jednej nowej światowej religii 
18.08.2013, 17:45 - Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby 
pozostać wiernym Kościołowi 
15.10.2013, 15:45 - Bezbożna trójca sporządziła plany pozbycia się wszystkiego co jest 
Prawdą 
17.10.2013, 20:38 - Każde nowe prawo, które wkrótce ma być wprowadzone przez wrogów 
wewnątrz Mojego Kościoła, będzie szydzić z Prawdy ustanowionej przez Mojego Ojca 
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22.10.2013, 13:20 - Wszyscy, którzy noszą trójkąt, znak nieświętej trójcy, będą zaangażowani 
w popieranie takich organizacji charytatywnych 
16.01.2014, 19:41 - Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół 
11.12.2014, 21:50 - Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania niechrześcijańskie 
 
Jezabel 
23.11.2014, 18:20 - Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co może, aby przeniknąć Mój Kościół na 
ziemi 
 
Księga Prawdy 
12.11.2010, 15:00 - Ta Księga odmieni życie ludzi, zbawi dusze 
18.12.2010, 09:40 - Księga Prawdy 
07.04.2011, 22:00 - Miliony dusz zostaną uratowane dzięki tym Orędziom 
14.07.2011, 14:30 - Moje Orędzia przyniosą łzy nawrócenia 
07.02.2011, 22:00 - Publikuj Moje Orędzia na całym świecie 
06.03.2011, 15:00 - Słowa pocieszenia w związku z tymi, którzy podważają te Orędzia 
05.07.2011, 14:30 - Dla Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia 
09.07.2011, 16:00 - Niech Moi wyświęceni słudzy znają ich treść, aby mogli przygotować 
swoją owczarnię 
13.07.2011, 16:15 - Wezwanie do ważnych osobistości, aby rozpowszechniali Moje Słowo 
12.02.2012, 15:00 - Biblia nie jest spychana na bok na rzecz tych orędzi 
05.03.2012, 15:30 - Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmemu posłańcowi na koniec 
czasów 
11.04.2012, 21:20 - Nienawiść powstaje przeciwko tobie. Powiedzą ci, że to dzieło 
pochodzi od szatana 
29.04.2012, 15:33 - Pierwsza tajemnica Księgi Prawdy ujawnia spisek przeciw Kościołowi 
przez Grupy Masońskie 
22.05.2012, 15:20 - Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały 
świat 
15.08.2012, 01:00 - To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica 
19.04.2013, 17:00 - Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi 
Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali 
25.05.2013, 21:49 - Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, 
kiedy przyjdę, aby Sądzić 
17.01.2014, 20:42 - Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. 
Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie 
05.05.2014, 16:10 - Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi 
01.02.2012, 20:15 - Maryja Panna: Nikt nie powstrzyma objawienia światu Księgi Prawdy 
08.11.2014, 17:05 - Matka Zbawienia: Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu 
26.05.2013, 14:45 - Bóg Ojciec: Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam 
Mojego Świętego Słowa 
 
 
Kara  
11.03.2011, 15:30 - Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia 
18.03.2011, 00:00 - Trzęsienie ziemi w Europie i wojna światowa 
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11.05.2011, 23:00 - W Europie miało dziś miejsce trzęsienie ziemi, jak to zostało 
przepowiedziane 
22.05.2011, 14:30 - Nowe objawienia, powodzie we Francji tego lata 
30.05.2011, 03:00 - Miecze sprawiedliwości opadną teraz 
11.08.2012, 20:10 - Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary 
z Nieba 
28.12.2011, 15:15 - Bóg Ojciec: Przyjmijcie tę ostatnią szansę albo spotka was straszliwa kara 
04.02.2012, 15:00 - Bóg Ojciec: Świat odbędzie karę - Moja interwencja jest konieczna 
10.02.2012, 19:50 - Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwane jako część małej kary przed 
Ostrzeżeniem 
14.02.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, 
kolejnym będą USA 
15.07.2012, 17:45 - Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich 
haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody 
28.10.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Karzę niegodziwych, aby uratować niewinne dusze, 

zainfekowane przez kłamców 

01.02.2013, 16:20 - Bóg Ojciec: Zgładzę te narody, które plują Mi w twarz 
26.09.2013, 17:55 - Bóg Ojciec: Jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać 
rozprzestrzenianie się zła, zrobię to 
01.12.2011, 23:00 - Maryja Panna: Będzie miała miejsce kara 
 
 
Kapłani 
16.11.2010, 09:55 - Ostrzeżenie dla duchowieństwa 
21.11.2010, 15:00 - Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie się w walce 
ze złym 
25.07.2011, 21:00 - Wezwanie do księży i sióstr zakonnych z Kościoła rzymskokatolickiego 
27.08.2011, 00:10 - Orędzie do duchowieństwa. Nie pozwólcie się zastraszyć przez świeckie 
społeczeństwa 
24.04.2012, 19:45 - Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych 
przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy 
11.11.2012, 22:00 - Rzymscy Katolicy Msze będą musieli odprawiać w miejscach schronienia 
lub bezpiecznych Kościołach 
14.11.2012, 20:30 - Szereg wydarzeń dotyczących Kościołów, które oddają Mi cześć na 
świecie zaczną się wyłaniać 
23.11.2012, 21:45 - Moi kochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa 
25.11.2012, 18:45 - Tym, którzy przestrzegają Bożych Praw będzie się przypisywać cechy 
demoniczne i będą poszukiwani 
27.11.2012, 20:08 - Moi kapłani, nie wolno wam Mnie obrażać, oświadczając, że jestem 
kłamcą 
28.02.2013, 23:55 - Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego 
ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią 
17.03.2013, 18:50 - Orędzie do kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy 
oddali swoje życie Mojej Świętej Służbie 
19.03.2013, 22:45 - Ich złe intencje będą się odsłaniać warstwa po warstwie, gdy zaczną 
popełniać błędy 
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20.03.2013, 19:15 - Tak jak niewidomi nie potrafią widzieć, podobnie będzie z tymi w 
Kościele w Rzymie, którzy widzą, ale odrzucają przyjęcie Prawdy 
09.04.2013, 23:00 - Tak wielu dobrych i świętych kapłanów połączyło się i rozrywają te 
Orędzia 
25.04.2013, 10:30 - Będą bez przerwy kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Boga 
bredniami 
15.07.2013, 17:52 - Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć 
Mojej Boskości, nie jest daleki 
01.09.2013, 17:05 - Czy wy, którzy drwicie teraz ze Mnie, ponieważ odrzucacie Moje 
Orędzia, naprawdę wierzycie, że podzieliłbym Mój Kościół 
05.09.2013, 14:30 - Żaden Mój wyświęcony sługa nie może nikogo potępiać w Moje Imię 
19.09.2013, 19:26 - Żaden człowiek, ksiądz, biskup, kardynał czy papież, nie jest uprawniony 
do przerabiania Słowa Bożego 
18.10.2013, 12:38 - Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym 
ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia 
20.10.2013, 17:48 - Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy 
21.10.2013, 10:56 - Pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zagłady 
14.11.2013, 12:00 - Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd 
04.03.2015, 22:12 - Moi wierni wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu, 
powstaną i poprowadzą was 
10.05.2012, 15:45 - Maryja Panna: Płaczę łzami smutku za księży w Kościele katolickim, 
którzy w tym czasie strasznie cierpią 
02.10.2012, 15:30 - Maryja Panna: Wielu przywódców Kościoła mojego Syna nic nie mówi. 
Już nie bronią publicznie Świętego Imienia mojego Syna. 
05.08.2013, 13:05 - Matka Zbawienia: Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, 
że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia 
23.09.2013, 13:30 - Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność wobec Kościoła 
mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by paść Jego owce 
25.09.2013, 12:15 - Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie 
głosić Słowo Boże w czasie ukrzyżowania Kościoła mojego Syna na Ziemi 
14.10.2013, 15:30 - Matka Zbawienia: Zachęcam kapłanów w Kościele katolickim do noszenia 
mojego Najświętszego Różańca 
06.02.2014, 16:15 - Matka Zbawienia: Kiedy kapłani mojego Syna doświadczą straszliwego 
udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą mnie wołać 
 
Konfilkt/wojna 
19.11.2012, 09:00 - Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie 
zdoła dostrzec zmian 
 
Koniec czasów 
15.10.2012, 23:30 - Ci, którzy przeżyją przy końcu czasu, nie umrą śmiercią fizyczną 
17.10.2012, 12:30 - Wkrótce rozpocznie się fala zmian 
08.01.2013, 21:00 - Nie słuchajcie przesadnych twierdzeń, które możecie usłyszeć o końcu 
czasów 
 
Komunizm 
10.09.2012, 18:00 - Jak bardzo cierpicie pod swoim pancerzem ateizmu 
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12.09.2012, 18:55 - Komunizm, którego się tak długo obawiano w zachodnim świecie jest 
obecnie potajemnie przygotowywany przez globalny sojusz 
 
 
Kataklizmy 
03.07.2013, 13:30 - Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, jedno po 
drugim 
12.08.2013, 03:00 - Powodzie będą powszechne i będziecie wiedzieli, które części świata 
najbardziej gniewają Mojego Ojca 
12.11.2013, 15:52 - Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby 
ekologicznych wstrząsów 
20.02.2014, 18:39 - Trzęsienia ziemi będą miały taką siłę, że będzie się je odczuwało w wielu 
krajach w tym samym czasie 
 
Krzyż  
30.04.2013, 15:40 - Zostanie wprowadzona nowa forma Krzyża 
30.07.2013, 20:06 - Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie będzie przypominał Krzyża na 
którym Mnie ukrzyżowano 
15.04.2014, 20:15 - Krzyż jest ogniwem łączącym was z Życiem Wiecznym. Nigdy nie 
porzucajcie Krzyża 
29.07.2013, 19:05 - Matka Zbawienia: Musicie zachować tradycyjne Krzyże, gdyż wkrótce 
znikną 
 
 
Kościół 
04.06.2013, 23:30 - Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą 
chcecie, ale musicie oddawać Mi cześć w Moich chrześcijańskich Kościołach 
14.01.2014, 16:53 - Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni 
Mojemu Kościołowi 
05.04.2014, 18:15 - Mój ostatni Plan zebrania Mojego Kościoła do Mojego Schronienia ma 
niebawem zostać ujawniony 
07.04.2014, 19:15 - Ci, którzy starają się zachowywać Słowo w Moich Kościołach, zostaną 
uciszeni poprzez usunięcie 
18.04.2014, 23:24 - Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa 
Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi 
08.10.2014, 20:45 - Mój Kościół, Mój Prawdziwy Kościół, będzie czołgał się na brzuchu 
08.02.2012, 20:30 - Maryja Panna: Zły duch nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie 
zostanie powalony na Ziemię 
15.07.2012, 15:45 - Maryja Panna: Kościół mojego Syna na Ziemi nie będzie słuchał tym 
razem, choć wiedzą oni, jak mój Syn został potraktowany za pierwszym razem 
28.06.2014, 15:03 - Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą 
02.08.2012, 22:06 - Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też będzie 
ukrzyżowany Jego Kościół na ziemi 
 
 
Kłamstwo 
06.06.2013, 16:00 - Kłamstwa bardzo często uchodzą za coś dobrego 
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01.02.2014, 19:53 - Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do 
góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne 
 
Lęk 
21.10.2012, 17:50 - Nie możecie pozwolić, aby lęk przed przyszłością was przygniótł, 
ponieważ nie takie jest Moje pragnienie 
 
Ludzie 
30.04.2011, 20:45 - Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy 
23.06.2011, 21:10 - Zwykli ludzie, dobrzy ludzie odwracają się ode Mnie 
11.01.2014, 10:48 - Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie nie różnią się od tych, którzy żyli 
tysiące lat temu 
 
 
Matka Boża 
18.03.2013, 19:35 - Matka Boża: Podział na świecie, który zostanie wprowadzony przez Goga 
i Magoga rozdzieli rodziny na dwie części 
14.04.2013, 14:00 - Matka Boża: Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, 
zostaną od Niego oddzielone 
22.04.2013, 16:00 - Matka Boża: Aby być godnymi Jego Królestwa, muszą zostać ogołocone z 
ziemskich wpływów 
07.05.2013, 17:00 - Matka Boża: Misja, którą otrzymaliście jest ostatnim ogniwem 
ostatecznego Przymierza 
 
 
Medalik Zbawienia 
 
18.07.2013, 19:14 - Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia 
14.09.2013, 16:10 - Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą 
otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa 
20.01.2014, 12:09 - Matka Zbawienia: Ten ostatni Medalik przyniesiony wam przeze mnie, 
dzięki Miłosierdziu Bożemu, przyciągnie miliardy dusz do Życia Wiecznego 
 
Misja 
09.11.2014, 15:20 - Uratuję pięć miliardów dusz dzięki tej Misji 
16.12.2014, 23:00 - Dokonawszy dobrego uczynku, nic o tym nie mówcie 
28.12.2014, 18:30 - Chrońcie Moje Słowo. Mówcie o Moim Słowie 
13.02.2015, 18:00 - Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona 
26.06.2013, 16:50 - Matka Zbawienia: Przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa 
matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je mojemu Synowi 
31.07.2013, 18:31 - Matka Zbawienia: Święte Słowo Boże może zjednoczyć dusze, ale także 
może być powodem wielkich podziałów 
08.11.2013, 12:09 - Matka Zbawienia: Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boże, jest 
fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść 
22.05.2014, 15:26 - Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki 
o swoją Wiarę 
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Matka Zbawienia 
19.08.2013, 18:28 - Matka Zbawienia: Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście - musicie w tym 
czasie smutku słuchać mnie, waszej ukochanej Matki 
01.12.2013, 16:12 - Matka Zbawienia: Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia 
28.12.2013, 23:50 - Matka Zbawienia: Mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie 
24.01.2014, 20:05 - Matka Zbawienia: Te objawienia rozpoczną się tej Wiosny, tak jak mój 
Syn polecił 
24.01.2014, 20:19 - Rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i 
prawdziwie zrozumiana 
17.05.2014, 15:54 - Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o 
Błogosławieństwo Boga 
31.05.2014, 16:20 - Matka Zbawienia: Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez 
mojego umiłowanego Ojca 
04.06.2014, 14:13 - Matka Zbawienia: Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim 
dniem przyznanym mi, Matce Bożej 
19.06.2014, 13:48 - Matka Zbawienia: Te Cuda będą się działy przez okres trzech lat 
06.07.2014, 14:25 - Matka Zbawienia: Będę ściśle współpracowała z moim umiłowanym 
Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ocalenia ludzkości 
29.08.2014, 14:25 - Matka Zbawienia: Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a 
Nowym Chwalebnym Królestwem 
17.10.2014, 15:30 - Matka Zbawienia: Wielu zostanie pozbawionych tytułów 
19.10.2014, 20:40 - Matka Zbawienia: Błogosławieni są ci, którzy otrzymają klucze do Raju 
27.10.2014, 16:20 - Matka Zbawienia: Moja rola jako Matki dzieci Bożych jest podważana 
21.11.2014, 16:15 - Matka Zbawienia: Mam orędzie dla rzymskokatolickiego duchowieństwa 
30.11.2014, 17:20 - Matka Zbawienia: Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, 
ale nigdy nie udzielą wam mocy 
09.12.2014, 17:00 - Matka Zbawienia: Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę przez 
wszystkie wieki 
20.01.2015, 15:30 - Matka Zbawienia: Ludzie wybierają swoje przeznaczenie 
 
 
Miłość  
05.02.2011, 11:50 - Miłość jest drogą do zbawienia 
08.06.2011, 21:00 - Orędzie Miłości do wszystkich Moich wyznawców 
12.06.2011, 19:00 - Obfita miłość i adoracja czynią was silniejszymi i spokojniejszymi 
19.07.2011, 23:45 - Waszą bronią z wyboru jest wasza miłość do Mnie 
09.08.2011, 20:30 - Zamieszki na świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie 
04.09.2011, 22:00 - Kochać swojego bliźniego jak siebie samego jest o wiele trudniejsze niż 
myślicie 
14.03.2012, 15:30 - Miłość jest silniejsza od nienawiści 
21.03.2012, 20:30 - Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach 
31.03.2012, 11:00 - Moje nowe cuda zostaną ukazane światu 
02.12.2012, 17:40 - Płomień miłości gasi ogień nienawiści 
16.05.2013, 15:30 - Tylko miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść nie 

http://www.paruzja.info/2013.08.19_18-28.php
http://www.paruzja.info/2013.08.19_18-28.php
http://www.paruzja.info/2013.12.01_16-12.php
http://www.paruzja.info/2013.12.28_23-50.php
http://www.paruzja.info/2014.01.24_20-05.php
http://www.paruzja.info/2014.01.24_20-05.php
http://www.paruzja.info/2014.01.24_20-19.php
http://www.paruzja.info/2014.01.24_20-19.php
http://www.paruzja.info/2014.05.17_15-54.php
http://www.paruzja.info/2014.05.17_15-54.php
http://www.paruzja.info/2014.05.31_16-20.php
http://www.paruzja.info/2014.05.31_16-20.php
http://www.paruzja.info/2014.06.04_14-13.php
http://www.paruzja.info/2014.06.04_14-13.php
http://www.paruzja.info/2014.06.19_13-48.php
http://www.paruzja.info/2014.07.06_14-25.php
http://www.paruzja.info/2014.07.06_14-25.php
http://www.paruzja.info/2014.08.29_14-25.php
http://www.paruzja.info/2014.08.29_14-25.php
http://www.paruzja.info/2014.10.17_15-30.php
http://www.paruzja.info/2014.10.19_20-40.php
http://www.paruzja.info/2014.10.27_16-20.php
http://www.paruzja.info/2014.11.21_16-15.php
http://www.paruzja.info/2014.11.30_17-20.php
http://www.paruzja.info/2014.11.30_17-20.php
http://www.paruzja.info/2014.12.09_17-00.php
http://www.paruzja.info/2014.12.09_17-00.php
http://www.paruzja.info/2015.01.20_15-30.php
http://www.paruzja.info/2011.02.05_11-50.php
http://www.paruzja.info/2011.06.08_21-00.php
http://www.paruzja.info/2011.06.12_19-00.php
http://www.paruzja.info/2011.07.19_23-45.php
http://www.paruzja.info/2011.08.09_20-30.php
http://www.paruzja.info/2011.09.04_22-00.php
http://www.paruzja.info/2011.09.04_22-00.php
http://www.paruzja.info/2012.03.14_15-30.php
http://www.paruzja.info/2012.03.21_20-30.php
http://www.paruzja.info/2012.03.31_11-00.php
http://www.paruzja.info/2012.12.02_17-40.php
http://www.paruzja.info/2013.05.16_15-30.php


09.01.2014, 21:40 - Moja miłość do ludzkości jest całkowita. Kocham wszystkich, także tych, 
którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów 
03.03.2014, 23:37 - Miłość może pokonać każde nieszczęście doznawane przez ludzkość 
03.04.2014, 17:11 - Dopóki kwitnie miłość, ludzkość może przetrwać 
12.04.2014, 15:42 - Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia 
31.05.2014, 08:20 - Moja miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez 
względu na to, co uczynicie 
09.06.2014, 21:42 - Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie 
potrafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga 
05.07.2014, 17:46 - Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść 
08.10.2014, 20:25 - Kiedy ubywa miłości, ubywa Boga w waszym życiu 
11.10.2014, 01:00 - Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona 
27.11.2014, 19:50 - Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają Mi czci 
09.01.2015, 15:30 - Kiedy nie ma miłości, nie ma Mnie w duszy 
14.01.2015, 15:40 - Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie 
27.02.2014, 14:48 - Matka Zbawienia: Miłość i tylko miłość pochodzi od Boga. Nienawiść 
pochodzi jedynie od szatana. Nic pośredniego nie istnieje 
08.07.2014, 16:00 - Matka Zbawienia: Tylko z Miłością Boga w swoich duszach możecie 
szerzyć Słowo Boże 
19.11.2014, 14:47 - Matka Zbawienia: Pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym 
29.09.2014, 20:50 - Bóg Ojciec: Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść 
 
 
Młodzież 
15.06.2011, 23:00 - Nawiążcie kontakt z młodym, materialistycznym i kapryśnym 
społeczeństwem 
15.08.2011, 00:05 - Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi – najbardziej 
narażonych w waszym społeczeństwie 
19.08.2011, 23:00 - Co sprawia, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą? 
17.07.2012, 16:00 - Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy 
nie uczono Prawdy 
09.05.2013, 22:45 - Moim najgorętszym pragnieniem jest, abyście poszukiwali młodych dusz 
02.09.2013, 18:45 - Czyż nie wiecie, że całe pokolenie młodych ludzi zostało w tym czasie ode 
Mnie odsunięte 
22.06.2011, 18:00 - Orędzie od Maryi Panny o przesłaniu do młodych ludzi 
 
 
Modlitwa  
05.03.2011, 10:00 - Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie 
się za papieża Benedykta 
21.03.2011, 23:00 - Módl się za tych, którzy sprawiają ci ból 
24.03.2011, 23:00 - Znaczenie i moc modlitwy 
14.04.2011, 11:00 - Szczególne Łaski obiecane za wołanie do Jezusa przez zaledwie jeden 
dzień 
24.05.2011, 18:00 - Jeśli jest wam trudno się modlić 
01.07.2011, 23:00 - Modlitwa może zapobiec konfliktom na świecie 
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10.08.2011, 00:05 - Módlcie się za tych, którzy nie potrafią widzieć nic więcej, jak tylko zysk 
materialny  
18.08.2011, 20:45 - Wielki Ucisk jest łagodzony przez modlitwę 
12.09.2011, 12:00 - Kara może zostać złagodzona poprzez modlitwę 
13.11.2011, 19:00 - Módlcie się, uspokójcie i radujcie, bo ten czas jest teraz krótki 
18.12.2011, 15:10 - Módlcie się, jak nigdy wcześniej się nie modliliście 
17.11.2011, 21:00 - Modlitwa Krucjaty 1 – Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz 
18.11.2011, 21:00 - Modlitwa Krucjaty 2 – Modlitwa za światowych przywódców 
19.11.2011, 19:00 - Modlitwa Krucjaty 3 – Uwolnij świat od lęku 
20.11.2011, 18:00 - Modlitwa Krucjaty 4 – Zjednocz wszystkie rodziny 
21.11.2011, 19:00 - Modlitwa Krucjaty 5 – Chwała Bogu Najwyższemu 
22.11.2011, 11:00 - Modlitwa Krucjaty 6 – Modlitwa o powstrzymanie antychrysta 
22.11.2011, 20:00 - Modlitwa Krucjaty 7 – Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie 
22.11.2011, 20:30 - Modlitwa Krucjaty 8 – Spowiedź 
28.11.2011, 20:30 - Modlitwa Krucjaty 9 – Ofiarowanie cierpienia jako daru 
29.11.2011, 15:35 - Modlitwa Krucjaty 10 – Niesienie Płomienia Twojej Miłości 
30.11.2011, 20:00 - Modlitwa Krucjaty 11 – Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów 
03.12.2011, 19:40 - Modlitwa Krucjaty 12 – Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy 
19.12.2011, 19:30 - Modlitwa Krucjaty 15 – Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia 
12.01.2012, 15:30 - Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które mogą nie 
dostać szansy na poszukiwanie odkupienia 
23.01.2012, 15:20 - Usłyszcie Moją pilną prośbę o modlitwę za dusze ateistów 
31.01.2012, 21:30 - Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia 
06.02.2012, 20:15 - Módlcie się, aby można było uniknąć wojny atomowej, która mogłaby 
zgładzić jedną trzecią Ludzkości 
12.02.2012, 10:30 - Pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy 
02.04.2012, 15:30 - Niech się modlą do Mnie o rozeznanie 
03.04.2012, 20:00 - Tylko dzięki modlitwie wstawienniczej te dusze, które są w ciemnościach 
mogą być zbawione 
04.04.2012, 01:00 - Odmawiajcie proszę Moją Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozpocznij 
Moją Nowennę w Wielki Piątek 
14.05.2012, 18:00 - Prośba o modlitwę: Idź teraz i ogłoś tę prośbę Moje Wołanie do Jezusa 
16.05.2012, 17:38 - Zakładajcie grupy modlitewne oddane Jezusowi dla ludzkości 
20.05.2012, 18:10 - Módlcie się, abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków od tych, 
którzy nie przemawiają w Moje Święte Imię 
29.05.2012, 17:42 - Modlitwy mogą zapobiec zbrodniom planowanym z nakłanianiem do 
użycia bomb atomowych 
12.06.2012, 17:58 - Sprawdzian prawdziwego proroka zawierają modlitwy przekazywane 
ludzkości 
25.10.2012, 21:50 - Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za 
Zwycięstwo Kościoła Reszty 
01.11.2012, 18:00 - Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej 
13.01.2012, 08:00 - Maryja Panna: Modlitwa Krucjaty (19) Modlitwa za młodych ludzi, którzy 
nie wiedzą co robią 
06.01.2013, 17:50 - Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości 
17.01.2013, 23:17 - Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych Grup Modlitewnych 
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25.01.2013, 20:00 - Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich Grup 
Krucjaty Modlitwy 
07.03.2013, 11:05 - Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje 
11.05.2013, 20:20 - Cuda, które obiecałem światu zwiększą się przez Moje Modlitwy Krucjaty 
11.07.2013, 13:57 - Dzięki odmawianiu przez was Moich Modlitw Krucjaty, będę mógł ich 
zbawić 
29.08.2013, 23:53 - Musicie modlić się za ich dusze, ponieważ je im sprzedali 
08.09.2013, 21:10 - Czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i 
rozprzestrzeniały po całym świecie 
18.09.2013, 23:30 - Odmawiajcie tę szczególną modlitwę Krucjaty, aby uświęcić wszystkich 
waszych bliskich, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią 
08.01.2014, 21:15 - Kiedy będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasach wielkich prób, dam 
wam ulgę 
08.10.2014, 21:10 - Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty 
12.02.2015, 18:00 - Modlitwa przeraża złego ducha 
22.09.2011, 21:00 - Maryja Panna: Módlcie się o Moją ochronę nad całym światem 
30.03.2012, 23:45 - Maryja Panna: Jestem pośredniczką. Zaniosę wasze modlitwy przed 
Mojego Drogiego Syna 
16.05.2012, 09:00 - Maryja Panna: Moi wizjonerzy w świecie zostaną poinformowani, by 
modlić się w intencji uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową 
21.11.2012, 18:45 - Maryja Panna: Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal 
krzyżują mojego Syna odwróciły się od grzechu 
23.01.2013, 16:05 - Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może 
rozprzestrzeniać się po całym świecie 
05.02.2013, 19:45 - Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup 
modlitewnych 
06.02.2013, 14:55 - Matka Boża: Musicie się modlić za tych, na wysokich stanowiskach, 
którzy mają władzę nad swoimi narodami 
11.06.2012, 12:02 - Matka Zbawienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, aby otrzymały 
łaski obrony swojej Wiary 
05.02.2014, 15:27 - Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski 
08.06.2014, 14:45 - Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się 
modlili za tę Misję 
24.08.2014, 17:00 - Matka Zbawienia: Módlcie się o pokój na świecie 
18.09.2014, 15:30 - Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie 
cierpienia mogły zostać zmniejszone 
16.11.2014, 14:20 - Matka Zbawienia: Jeśli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc? 
17.11.2014, 19:20 - Matka Zbawienia: Im więcej się modlicie, tym silniejszy będzie wasz 
związek z Bogiem 
10.02.2015, 14:36 - Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi 
10.04.2013, 16:45 - Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju 
26.05.2014, 16:22 - Bóg Ojciec: Modlitwa Wyznanie Wiary, która potwierdza Kim Ja Jestem, 
zostanie zmieniona 
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Masoni 
07.05.2012, 18:19 - Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej otoczonymi przez 
grupy masońskie 
03.08.2012, 16:45 - Do odstępców w Kościele katolickim: Profanujecie Prawa Mojego 
Kościoła i zostaniecie ukarani 
06.05.2012, 19:30 - Sekty działające w ukryciu nad obaleniem Stolicy Apostolskiej 
prześladują Mnie i zadają dotkliwy ból 
09.05.2012, 21:00 - Już słabnie działalność grup masońskich w waszym świecie 
13.02.2013, 11:20 - Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która 
została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług 
21.05.2014, 20:40 - Grupy, które będą upowszechniały herezje skierowane przeciw Pismu 
Świętemu, będą tropiły tych, którzy pozostają nieugięci w wierze 
24.11.2014, 15:30 - Ziemia skażona przez ich nikczemne postępowanie, będzie jęczała z bólu 
26.11.2014, 23:10 - Zaroi się od herezji, a Moje Imię zaniknie 
 
Maryja 
14.08.2013, 15:15 - Kiedy oddajecie cześć Mojej Matce, musicie nawiedzać jej Sanktuaria i 
tam oddawać jej hołd 
 
Msza Święta 
27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam 
przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej 
decyzji 
02.06.2013, 22:15 - Ja Jestem Obecny w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia 
29.06.2013, 21:13 - Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim 
Kościele 
 
Miłosierdzie Boże 
17.05.2013, 23:50 - Zostanie im natychmiast wybaczone, jeśli zbiorą się na odwagę i będą 
Mnie wzywać, abym im pomógł w ich niedoli 
12.10.2014, 21:20 - Najpierw przychodzę do tych, którzy najmniej zasługują na Moje 
Miłosierdzie 
29.12.2011, 15:00 - Tym, którzy nie kochają Mojego Ojca, zostanie okazane wszelkiego 
rodzaju Miłosierdzie 
24.01.2012, 16:55 - Dobra Nowina - Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, udzielił zbawienia 
większości Ludzkości 
15.12.2012, 21:45 - Ja Jestem wszystko wybaczającym Bogiem, gotowym uwolnić was od 
grzechów, które was usidliły 
 
 
Nawrócenie 
25.10.2011, 15:30 - Bóg Ojciec: Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło 
03.01.2012, 15:30 - Bóg Ojciec: Dzięki tym orędziom nawrócą się dwa miliardy dusz 
02.04.2014, 16:27 - Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez mojego Ojca rozpocznie 
się w tym miesiącu 
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Narodzenie Jezusa 
03.07.2013, 12:57 - Matka Zbawienia: Żadne drzwi nie otworzyły się, aby pozwolić przyjść 
mojemu Synowi na świat z godnością 
20.12.2014, 16:25 - Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie 
 
Nowa Religia 
05.09.2013, 09:35 - Matka Zbawienia: Każdy poszczególny Sakrament zostanie zmieniony nie 
do poznania 
11.09.2013, 16:30 - Matka Zbawienia: Będziecie wyśmiewani za to, że nie uznacie nowej 
interpretacji katolicyzmu 
25.11.2013, 17:25 - Matka Zbawienia: Wrogowie Boga będą popełniać straszne 
świętokradztwa zanim zbezczeszczą Tabernakula 
11.12.2013, 22:05 - Matka Zbawienia: Zostaną im przyznane doktoraty honoris causa w 
nowo odnowionym kościele fałszywego proroka 
23.12.2013, 18:36 - Matka Zbawienia: Ta nowa i bezwstydna imitacja Słowa Bożego będzie 
miała na celu sprawić, by wielu uwierzyło, że jest to po prostu nowoczesna, zaktualizowana 
wersja Nowego Testamentu 
12.02.2014, 22:45 - Matka Zbawienia: Wkrótce nie będzie słychać modlitwy "Zdrowaś 
Maryjo" wewnątrz ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna 
11.03.2014, 20:39 - Matka Zbawienia: Zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła 
umieszczoną na okładce 
06.06.2014, 23:15 - Matka Zbawienia: Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w tej nowej 
książce 
02.07.2014, 16:40 - Matka Zbawienia: Wkrótce niezgodne z prawem stanie się deklarowanie, 
że jest się wyznawcą Jezusa Chrystusa 
08.08.2014, 21:15 - Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, 
gdzie nie będzie wspominało się o Bogu 
06.10.2014, 13:55 - Matka Zbawienia: Prawa Boże wkrótce zostaną obalone przez miliony 
ludzi 
27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia 
03.01.2015, 17:05 - Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim 
nowa religia będzie ostatecznie utworzona 
 
 
Nienawiść 
04.02.2012, 10:09 - Maryja Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów 
nienawiści. One są tym samym. 
 
Narodziny NMP 
04.08.2011, 20:30 - Maryja Panna: Moje Narodziny są bardzo szczególnym dniem 
świątecznym 
 
Nasienie węża 
29.11.2011, 21:00 - Maryja Panna: Dar dla Mnie, abym pokonała i zniszczyła węża 
10.04.2012, 20:45 - Maryja Panna: Czas bym zmiażdżyła węża, przybliża się 
08.12.2014, 17:30 - Matka Zbawienia: Mój Syn przyznał mi moc zmiażdżenia głowy węża 
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NWO 
17.04.2011, 09:00 - Nowy porządek świata – plan kontroli waszych pieniędzy i żywności 
04.11.2011, 19:00 - Globalna grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się 
16.02.2012, 20:00 - Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć 
kontrolę nad krajami 
18.02.2012, 16:00 - Kraje europejskie ulegną dyktaturze równej tej, jaka była za czasów 
Hitlera 
17.06.2012, 20:15 - Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, 
które na całym świecie spowodują chorobę 
05.07.2013, 14:10 - Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego 
Trójjedynego Boga 
17.04.2011, 19:00 - Gniew Boży opadnie na nowy światowy porządek 
08.07.2011, 15:30 - Ojciec Przedwieczny powstrzyma nowy porządek świata przed 
ostatecznym prześladowaniem Jego dzieci 
24.07.2011, 23:00 - Bóg Ojciec zniweczy spisek upadku walut 
 
 
New Age 
24.09.2013, 22:44 - Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New 
Age 
06.12.2014, 14:40 - Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie 
 
Ostrzeżenie 
11.11.2010, 00:20 - Ludzkość stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia 
22.11.2010, 02:00 - Wielkie Ostrzeżenie – Dar z Miłosierdzia 
07.12.2010, 03:15 - Ostrzeżenie dla ludzkości, by zrozumiała Prawdę 
02.01.2011, 21:45 - W jaki sposób Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości 
11.01.2011, 00:30 - 2011 – rok oczyszczenia 
12.01.2011, 15:00 - Ostrzeżenie – bliskie Powtórne Przyjście – szansa, by ratować swoje 
dusze 
28.01.2011, 00:15 - Przygotujcie się na Ostrzeżenie – Oświecenie Sumień 
06.02.2011, 13:40 - Wkrótce nastąpi powszechne nawrócenie 
16.04.2011, 10:00 - Czego doświadczycie podczas Ostrzeżenia i modlitwa o natychmiastowe 
przebaczenie 
23.05.2011, 14:30 - Podczas Ostrzeżenia otworzy się niebo 
31.05.2011, 15:30 - Proroctwo z Garabandal stanie się teraz rzeczywistością 
05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie 
08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie 
14.06.2011, 19:00 - Moi wyznawcy muszą okazać odwagę, by przygotować innych na 
Ostrzeżenie 
26.06.2011, 18:00 - Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego 
siostrze Faustynie 
20.06.2011, 11:45 - Moje dzieci staną przede Mną po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia 
22.06.2011, 19:00 - Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje 
03.07.2011, 18:30 - Ateiści i naukowcy powiedzą, że Ostrzeżenie było iluzją 
28.07.2011, 15:30 - Módlcie się za dusze stojące w obliczu potępienia, które nie przeżyją 
Ostrzeżenia 
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01.08.2011, 23:00 - Bądźcie przygotowani w każdej chwili 
10.08.2011, 23:00 - Lęk przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam 
05.09.2011, 21:00 - Gromadźcie się na czuwaniach poświęconych Bożemu Miłosierdziu – 
Ostrzeżenie jest blisko 
07.09.2011, 23:45 - Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością 
19.09.2011, 20:15 - Najważniejsze wydarzenie od czasu Mojego Zmartwychwstania 
29.09.2011, 20:45 - Następstwa Ostrzeżenia 
30.09.2011, 21:15 - Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe 
09.10.2011, 15:30 - Bóg Ojciec: Zważcie teraz na Moje ostateczne wezwanie do ludzkości 
21.10.2011, 20:30 - Ostrzeżenie jest formą światowej spowiedzi 
09.11.2011, 15:32 - Wielu będzie cierpieć ból czyśćca jako pokutę 
14.12.2011, 19:15 - Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu 
31.12.2011, 12:00 - Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem 
09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście 
13.01.2012, 21:35 - Naukowcy publicznie zaprzeczą, że ten cud miał miejsce 
27.02.2012, 15:30 - Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia 
25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących 
21.05.2012, 20:15 - Przybliża się czas Ostrzeżenia 
24.05.2012, 18:30 - Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają 
cierpienia Czyśćca 
14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból 
u osób, które nie będą w stanie łaski 
12.07.2012, 10:50 - Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie 
się wydawało, że nadszedł koniec świata 
17.07.2012, 23:18 - Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania 
27.09.2012, 09:00 - Dwa miliardy dusz odrzuci Moją Miłosierną Dłoń 
07.11.2012, 21:28 - Większość ludzi zostanie oczyszczona i wtedy będą gotowi na długo 
oczekiwaną Erę Pokoju 
03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie 
08.12.2012, 11:40 - Ostrzeżenie oczyści dzieci Boże przygotowując je na Moje Powtórne 
Przyjście 
03.02.2013, 22:50 - To już niedługo, zanim zacznie się ostatni etap oczyszczenia ludzkiej rasy 
20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty 
Wikariusz opuści Rzym 
09.03.2013, 21:45 - Zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie 
dla ludzkości już wisi nad światem 
06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to 
dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem 
15.11.2013, 20:00 - Staniecie przede Mną samotni - nikogo nie będzie obok was 
16.11.2013, 22:17 - Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy 
Jedynego 
17.11.2013, 14:00 - Przychodzę odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka z jego nędzy, 
cierpienia i grzechu 
18.11.2013, 20:10 - Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, 
gdyż naprawdę kocham każdego z was 
20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała 
jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem 
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29.01.2014, 15:00 - Muszę interweniować, aby przed Wielkim Dniem Pańskim uratować 
ludzkość od samozniszczenia 
31.01.2014, 16:13 - Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jak gdyby jutro miało 
nastąpić Ostrzeżenie, gdyż ono przyjdzie na was znienacka 
23.12.2014, 16:55 - Dzień, kiedy przyjdę w Moim Bożym Miłosierdziu będzie dniem 
oświecenia 
20.01.2015, 20:40 - Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję 
wszechczasów 
04.02.2015, 20:06 - Wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad 
wami 
01.10.2011, 20:30 - Maryja Panna: Zwodziciel także przygotowuje się do Ostrzeżenia 
02.11.2011, 10:40 - Maryja Panna: Zbliża się czas, kiedy Mój Syn udzieli Swojego Daru 
Bożego Miłosierdzia 
30.01.2012, 13:00 - Maryja Panna wzywa do dnia modlitwy i postu, aby przygotować się do 
Ostrzeżenia 
30.08.2012, 18:15 - Maryja Panna: Przebudzenie nastąpi już wkrótce 
22.12.2013, 15:19 - Matka Zbawienia: Przez cud Oświetlenia Sumienia, mój Syn, przyniesie 
światu radość, miłość i nadzieję 
09.03.2014, 17:25 - Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu wystąpi wielkie pragnienie oddawania 
chwały Bogu 
05.05.2012, 12:00 - Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zachwytem i 
dziękczynieniem 
01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień 
Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę 
12.10.2014, 18:40 - Bóg Ojciec: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną 
oczyszczone z wszystkich nieprawości 
 
 
Okultyzm 
02.03.2012, 00:20 - Bóg Ojciec: Ostrzeżenie przed kultami satanistycznych oraz ideologiami 
New Age 
 
Ochrona przed piekłem 
23.08.2012, 15:15 - Ważna wiadomość od Boga Ojca: Ochronię od Bram Piekła te dusze, za 
które się modlicie 
11.12.2011, 15:30 - Bóg Ojciec: Obietnica Ochrony dla tych, którzy odrzucają Jezusa 
 
 
 
Obojętność 
08.10.2011, 14:22 - Maryja Panna: Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny 
 
Ochrona NMP/Orędzia od Maryi Panny 
08.11.2010, 15:30 - Pierwsze Orędzie od Maryi Panny 
11.11.2010, 12:20 - Drugie Orędzie od Maryi Panny 
20.12.2010, 22:00 - Trzecie Orędzie od Maryi Panny 
17.12.2011, 15:30 - Maryja Panna: Nadzieja nigdy nie może zostać porzucona na rzecz lęku 
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27.12.2011, 14:00 - Maryja Panna: Rozpoczęły się bóle porodowe 
22.04.2012, 10:00 - Maryja Panna: Dzieci, kiedy czasy wyglądają na trudne lub bolesne 
zawsze mnie wołajcie 
12.05.2012, 10:00 - Maryja Panna: Dzieci, idźcie, otwórzcie swoje oczy i słuchajcie, 
kwestionujcie i rozważajcie wszystko, co jest przedstawiane wam w imię Boga 
31.05.2012, 21:00 - Maryja Panna: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia 
20.06.2012, 07:46 - Maryja Panna: Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, 
którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć 
23.07.2012, 16:36 - Maryja Panna: Pozwólcie mi wam pomóc, jako Matce Zbawienia, jak 
głosi mój ostatni tytuł z Nieba 
31.07.2012, 18:10 - Maryja Panna: Zaniedbanie głoszenia Prawdy Nauczania mojego Syna 
oznacza, że o Bogu się obecnie zapomina 
22.08.2012, 09:18 - Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie 
Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni 
25.08.2012, 12:00 - Maryja Panna: Dzieci, przyjmijcie Dar Łaski Ochrony. Umiłujcie go, gdyż 
jest to rzadki Dar z Nieba 
08.09.2012, 15:30 - Maryja Panna: Wszystkie dzieci Boże czeka wspaniała przyszłość 
26.09.2012, 16:40 - Maryja Panna: Wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie 
07.10.2012, 11:00 - Maryja Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i ciężko mi na sercu 
19.10.2012, 09:06 - Maryja Panna: Gdy przyjmujecie Ciało mojego Syna, otrzymujecie łaski 
05.12.2012, 20:40 - Maryja Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, 
abyście zostali poświęceni mojemu Synowi 
24.12.2012, 18:00 - Maryja Panna: Dzień w którym przyniosłam światu Zbawiciela, odmienił 
losy ludzkości 
04.01.2013, 12:30 - Maryja Panna: Czasy, które was czekają będą wyzwaniem dla wszystkich 
chrześcijan 
 
 
Objawienia NMP 
03.08.2011, 09:45 - Maryja Panna: Jeszcze tylko kilka razy ukażę się na świecie 
12.03.2012, 19:00 - Maryja Panna: Nigdy dotąd nie było tyle sprzeciwu wobec boskich 
objawień 
09.04.2012, 10:00 - Maryja Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została 
zapomniana 
02.06.2012, 11:00 - Maryja Panna: Ujawniłam te zbrodnie małym dzieciom Melanii i 
Maksyminowi w La Salette 
13.08.2012, 19:45 - Maryja Panna: Moje dziecko wkrótce wielu światowych proroków, 
wizjonerów i widzących nie będzie już otrzymywać orędzi 
13.08.2014, 14:39 - Matka Zbawienia: Czas spełnienia proroctw z La Salette i Fatimy jest 
bardzo bliski 
 
Odnowa Ziemi 
23.10.2013, 15:34 - Matka Zbawienia: Mój Syn planuje wielką odnowę na Ziemi w tym czasie, 
a to spowoduje wiele bólu 
09.08.2013, 18:38 - Matka Zbawienia: Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, 
doskonałe życie 
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28.08.2013, 20:00 - Matka Zbawienia: W dniu ostatecznym, kiedy wstanie świt, głośny 
dźwięk trąby będzie słyszany na całym świecie 
 
 
Ochrona przez złym duchem 
25.09.2012, 12:50 - Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem  
 
 
Osąd 
03.11.2013, 19:07 - Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani 
rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy 
 
Ohyda spustoszenia 
01.01.2013, 19:20 - Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania 
12.01.2013, 15:10 - Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku 
18.01.2013, 19:30 - Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna będzie oznaczać początek 
końca 
20.01.2013, 17:50 - Ci ludzie będą niszczyć Moje Kościoły i niewielu będzie mogło składać 
codzienne Ofiary 
03.03.2013, 11:45 - Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało 
zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane 
08.03.2013, 14:05 - Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe 
kawałki 
13.03.2013, 21:20 - Jego tron został skradziony. Jego moc, nie 
14.03.2013, 18:00 - Ten nikczemny gest podczas Wielkiego Tygodnia zostanie zauważony 
przez tych, którzy mają otwarte oczy 
28.03.2013, 21:30 - Ujrzycie zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii 
29.03.2013, 00:15 - Dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany. Dzisiejszy dzień jest 
początkiem zmian 
29.03.2013, 19:00 - Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy 
Moich sług, wyznawców, grzeszników 
26.03.2013, 21:17 - Musicie mieć oczy otwarte na wszystko, co obraża Moją Boskość 
07.04.2013, 18:40 - Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy 
wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie swoje dzieci 
13.04.2013, 23:50 - Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii 
02.05.2013, 20:07 - Będą oskarżeni o zbrodnie przeciwko Siedzibie Piotra i zostaną publicznie 
upokorzeni w Moje Święte Imię 
03.05.2013, 18:15 - Zaprezentują pozornie autentyczne poglądy, które będą postrzegane, 
jako nowa forma katolicyzmu 
17.05.2013, 14:02 - Świat będzie się cieszył, ponieważ Mój Kościół w Rzymie wraz z narodami 
żydowskimi zostaną powalone 
15.06.2013, 16:48 - Wewnątrz Imperium Rzymskiego powstanie wielka obrzydliwość 
przeciwko Mnie 
13.08.2013, 15:00 - Wkrótce będą korzystać z kościołów jako miejsc uprawiania handlu i 
czerpania z niego zysków 
17.08.2013, 11:50 - Muszą oni zachować Święte Mszały, szaty, Pismo Święte i Święte 
Krzyże. To wszystko zostanie zastąpione 
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14.09.2013, 03:00 - Doktryna ciemności - wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego 
Kościoła – opadnie jak wielka gęsta mgła 
28.09.2013, 15:23 - Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat 
będzie musiał cierpieć ogołocenie 
30.09.2013, 15:45 - Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w 
Moim Najświętszym Kościele na Ziemi 
07.01.2014, 23:15 - Gdy Moi wyznawcy uwierzą w oszustwo, które ma nadejść i Mnie 
odrzucą, nie będzie to oznaczało, że powiedzą: "Nie wierzę w Jezusa". Nie, będzie to 
oznaczało, co następuje 
26.01.2014, 15:00 - Rozpoczął się plan usuwania wszystkich Moich śladów 
18.05.2014, 19:15 - Wykorzystają Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom jako znak 
szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie 
24.05.2014, 21:20 - Gdy pogaństwo pochwyci Mój Kościół, będzie to oznaczało ostatni 
rozdział 
14.06.2014, 12:40 - Nigdy nie wolno wam czcić innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego 
15.06.2014, 09:30 - Zburzę świątynie tych sekt i powstrzymam ich od niegodziwych czynów 
wobec dzieci Bożych 
16.06.2014, 17:27 - Drzwi zostaną otwarte, aby umożliwić poganom zbezczeszczenie Moich 
Kościołów 
27.06.2014, 22:11 - Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie 
humanizm 
 
Prawo  
23.04.2011, 00:05 - Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiej edukacji 
10.03.2014, 15:30 - Domaganie się praw chrześcijańskich będzie równoznaczne z łamaniem 
prawa 
 
Prawda 
15.04.2011, 23:00 - Obudźcie się dla Prawdy, zanim będzie za późno 
15.09.2011, 23:50 - Zazwyczaj Prawda jest traktowana z największą ostrożnością bądź 
całkowitym odrzuceniem 
01.01.2012, 17:30 - Jest tylko jedna prawda. Jedno światło. Wszystko inne jest kłamstwem 
23.09.2012, 09:00 - Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć 
29.09.2012, 19:15 - Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni tego, że znają Prawdę 
21.11.2012, 23:30 - Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę 
09.01.2013, 10:45 - Kiedy odrzucacie Prawdę albo nią manipulujecie, to nie jest już Prawda. 
Pozostaje tylko sama zewnętrzna powłoka. 
06.05.2013, 18:42 - Kiedy dano wam Prawdę, ważne jest, abyście nadal rozpowszechniali 
Słowo Boże 
23.06.2013, 18:37 - Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą 
17.06.2014, 22:23 - Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa 
30.06.2014, 23:50- Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając 
Prawdę, odrzucacie Mnie 
28.09.2014, 18:15 - Trzymajcie się Prawdy w każdym czasie, gdyż bez niej, będziecie żyli w 
kłamstwie 
14.12.2014, 18:00 - Wasza działalność na rzecz innych nic nie będzie dla Mnie znaczyła, gdyż 
będziecie sądzeni z waszej wierności Prawdzie 
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21.01.2015, 20:24 - Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy 
29.10.2011, 16:49 - Maryja Panna: Otwórzcie swoje serca na Prawdę 
03.03.2012, 14:33 - Maryja Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć Prawdę 
01.01.2014, 13:44 - Matka Zbawienia: Prawda zostanie przekręcona, a Słowo Boże będzie 
przedstawione na odwrót 
 
Pokój 
01.01.2012, 15:00 - Maryja Panna: Jeśli ciemne dusze się nawrócą, na świecie zapanuje 
tymczasowy pokój 
13.01.2012, 20:15 - Maryja Panna - Moje dziecko, pokój wkrótce zapanuje na Ziemi 
 
Przebaczenie 
21.05.2011, 10:40 - Przebaczenie – droga do wolności 
 
Przywódcy 
25.05.2011, 22:00 - Orędzie ostrzeżenia dla światowych przywódców 
 
Problemy finansowe 
26.05.2011, 13:00 - Radzenie sobie z ciężką sytuacją finansową 
 
Papież Benedykt XVI 
01.06.2011, 11:00 - Dni papieża Benedykta są teraz policzone 
16.11.2011, 08:00 - Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta 
28.01.2012, 21:00 - Maryja Panna: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI 
20.03.2012, 20:30 - Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w 
niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu 
 
 
Pycha 
15.06.2011, 10:00 - Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie 
14.11.2011, 20:15 - Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy 
04.05.2013, 23:35 - To grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i odłączenie oraz 
wrzucenie do otchłani 
31.10.2013, 23:30 - Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli 
przeciwko Mnie 
15.12.2013, 16:45 - Pycha jest cechą niebezpieczną, ponieważ przekonuje człowieka, że jest 
on większy od Boga 
05.01.2014, 19:34 - Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej 
nie wejdzie 
13.02.2013, 20:10 - Maryja Panna: Wyniosłość i pycha Ludzkości obrażają Bożą Obecność 

 
 
Piekło 
13.11.2010, 03:00 - Ostrzeżenie przed piekłem i obietnica Raju 
19.04.2011, 23:50 - Niemoralność seksualna doprowadzi was do piekła 
28.08.2011, 17:00 - Wiele dusz cierpi udręczenie w piekle z powodu grzechu pornografii 
24.09.2011, 22:15 - Wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana 
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13.12.2011, 20:15 - Nie mogę znieść myśli o tych duszach, które szatan ciągnie do piekła 
23.02.2014, 16:28 - Matka Zbawienia: Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a 
człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa 
 
Paruzja 
14.11.2010, 23:00 - Znak końca czasów – jednak Chwała powróci na ziemię 
15.11.2010, 03:00 - Powtórne Przyjście 
20.05.2011, 10:00 - Zamieszanie odnośnie do tego, co będzie oznaczać Moje Powtórne 
Przyjście 
02.10.2011, 15:00 - Radujcie się, gdy niebo eksploduje, bo będziecie wiedzieć, że Ja 
przychodzę 
03.10.2011, 12:30 - Nigdy was nie opuszczę, dzieci. To dlatego przychodzę 
17.10.2011, 21:30 - Mój powrót dla ratowania was będzie odczuwalny w każdym zakątku 
świata 
24.10.2011, 19:09 - Moje przyjście nastąpi szybciej, niż się spodziewacie 
16.11.2011, 20:30 - Przygotowania są teraz ukończone 
12.11.2011, 16:00 - Wasz moment chwały przed Moimi Oczami – wasz moment ocalenia 
03.12.2011, 20:45 - Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia 
05.12.2011, 15:15 - Czas Mojego Powtórnego Przyjścia prawie nadszedł 
04.01.2012, 18:15 - Wkrótce dam się poznać 
27.01.2012, 23:50 - Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje owce na Moje długo 
oczekiwane Powtórne Przyjście na Ziemię 
02.02.2012, 15:30 - Czy myślicie, że lekceważyłbym was aż do Dnia Sądu? 
21.02.2012, 19:45 - Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące do Mojego 
Powtórnego Przyjścia? 
07.03.2012, 20:30 - Nie można zapobiec ani zatrzymać Mojego Powtórnego Przyjścia 
18.03.2012, 16:00 - Przybędę w obłokach w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych z Nieba 
22.03.2012, 23:00 - Sprzeciw wobec Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zawzięty 
24.03.2012, 11:45 - Nie macie za wiele czasu, zanim przyjdę jako Sędzia 
22.04.2012, 15:30 - Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście 
11.05.2012, 20:38 - Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane 
16.06.2012, 19:40 - Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył 
11.09.2012, 19:30 - Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki. 
23.09.2012, 20:00 - Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną 
objawione z Niebios 
08.10.2012, 19:00 - Zapowiedź ogłaszająca Moje Powtórne Przyjście nastąpi nagle 
03.04.2013, 18:00 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po 
ziemi 
19.05.2013, 20:08 - A wtedy, gdy już o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, 
tak jak Ja 
20.05.2013, 22:52 - Pierwsi przyjdą do Mnie wszyscy z Kościołów chrześcijańskich. Wtedy z 
czasem Żydzi się nawrócą i w końcu Mnie przyjmą 
21.07.2013, 18:05 - Moje Powtórne Przyjście nie może nastąpić, dopóki skażenie grzechem 
nie zostanie zwalczone 
15.09.2013, 23:50 - Moje Plany odkupienia świata zostały doprowadzone do końca. 
Wszystko jest teraz gotowe 
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17.09.2013, 22:45 - Przychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę spełnić 
Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze 
18.09.2013, 17:08 - Podczas Mojego Powtórnego Przyjścia osądzę każdą osobę, która 
pozostanie przy życiu na Ziemi w tym czasie według tego, co zrobiła dla chwały Bożej 
26.10.2013, 11:15 - Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca 
19.11.2013, 20:00 - W tym dniu zbiorę Żyjących 
24.11.2013, 16:45 - Miliardy ludzi będą cieszyły się życiem wiecznej chwały w Obecności 
Boga 
26.11.2013, 12:53 - Niebo wkrótce ogłosi ostatnią część Wspaniałego Bożego Planu 
ratowania ludzkości 
03.12.2013, 19:45 - Nigdy ponownie nie będę chodził w ciele 
09.12.2013, 16:15 - Przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu znienawidzi 
Mnie za to. 
20.12.2013, 23:16 - W Dniu Sądu Ostatecznego zrozumiecie w końcu Moc Boga 
10.02.2014, 15:43 - Czy nie wiecie, że po Moim Powtórnym Przyjściu wasze dusze będą 
istniały wiecznie 
11.02.2014, 23:41 - Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca 
12.02.2014, 23:00 - Wygłaszają puste słowa na temat tego co oznacza Moje Powtórne 
Przyjście 
01.05.2014, 23:30 - Moja Obietnica ponownego przyjścia zostanie wypełniona za życia tego 
pokolenia 
31.10.2014, 18:25 - Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili 
przyjęcia Woli Bożej 
02.11.2014, 17:20 - Przyjdę w czasie, gdy nie będziecie się spodziewali 
04.12.2014, 22:55 - Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży 
30.12.2014, 19:45 - Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście 
22.12.2011, 09:30 - Maryja Panna: Plan odnowienia ludzkości na Powtórne Przyjście jest 
ukończony 
11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego 
Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię 
24.04.2013, 14:15 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele 
23.07.2011, 17:15 - Bóg Ojciec: Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa 
Mojego Syna, zanim nadejdzie czas na Jego Powrót 
19.10.2011, 14:00 - Bóg Ojciec: Przygotujcie świat na przybycie Mojego Syna umiłowanego, 
Jezusa Chrystusa 
24.12.2011, 18:00 - Bóg Ojciec: Posyłam Mojego Syna, aby zajął Swój prawowity Tron 
28.04.2012, 15:40 - Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotów wysłać Mojego Syna, 
aby odzyskał należny Mu tron 
18.10.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Wkrótce, Mój Syn zostanie wysłany, aby odsłonić Prawdę o 

Stworzeniu człowieka 

23.08.2013, 15:00 - Bóg Ojciec: Dzieci, właśnie dzieli nas zaledwie krótki czas od tego 
Wielkiego Dnia 
 
Pieczęć Boga Żywego 
08.03.2012, 19:52 - Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć 
zostanie złamana 
04.04.2013, 19:45 - Tylko ci, z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz 
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17.05.2012, 08:50 - Maryja Panna: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana 
20.02.2012, 00:20 - Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego 
 
 
Piekło  
14.04.2012, 15:27 - Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła, spowoduje 
upadek chrześcijan 
20.10.2012, 23:20 - Miliardy dusz, które są już w piekle to ci, którzy zuchwale odrzucili Mnie 
w trakcie swojego życia 
11.02.2013, 12:30 - Wielu uważa, że Piekło jest tylko Miejscem wziętym z Folkloru 
24.02.2013, 22:00 - Popełniacie największy błąd, kiedy zakładacie, że tylko zatwardziali 
grzesznicy są wrzucani do ognia piekielnego 
03.06.2013, 21:50 - Wasze pogańskie praktyki zawiodą was do Piekła 
12.01.2014, 20:28 - Wkrótce Piekło zostanie formalnie uznane za miejsce, które nie istnieje 
 
Prorocy/wizjonerzy 
16.11.2010, 23:00 - Porzuć wszelkie wątpliwości 
29.11.2010, 12:48 - Prześladowanie prawdziwych wizjonerów 
28.12.2010, 11:00 - Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków 
24.08.2011, 16:38 - Proroctwa przekazane poprzez tego proroka wypełnią się teraz 
28.08.2011, 23:00 - Ci, którzy głoszą Moje prawdziwe Słowo dane wizjonerom, będą 
wyśmiewani 
25.09.2011, 11:45 - Posłałem teraz na świat Moich proroków 
07.11.2011, 20:50 - W wielu kręgach będziesz znienawidzona, a w innych będą się ciebie 
lękać 
24.02.2012, 21:45 - Nigdy odrzucajcie proroków Pana 
13.07.2012, 23:05 - Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów. 
Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów 
18.06.2012, 20:36 - Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy 
Świętej w takiej obfitości 
24.06.2012, 17:30 - Kiedy szerzycie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście 
winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje 
16.10.2012, 16:20 - To trudny i samotny czas dla wielu wizjonerów i proroków, ponieważ 
każdy pracuje sam 
24.10.2012, 21:11 - Nigdy nie wolno odrzucać prywatnych objawień bez wymaganych 
umiejętności ani też bez pokory 
20.01.2013, 10:10 - To właśnie Misje prawdziwych proroków wywołują oburzenie 
22.01.2013, 10:24 - Dzięki Darowi Ducha Świętego, będziecie prorokowali po całym świecie 
w Moje Święte Imię 
23.01.2013, 16:40 - Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu 
czytania Pisma Świętego 
07.06.2013, 23:45 - Będę czynił cuda po całym świecie, by udowodnić sceptykom, że to Ja, 
Jezus Chrystus, wysłałem Mojego proroka, aby przygotować was wszystkich na Moje 
Powtórne Przyjście 
19.07.2013, 15:00 - Został wysłany ostatni prorok, więc proszę nie odrzucajcie tego Daru 
10.05.2014, 17:30 - Wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę 
13.05.2011, 22:45 - Dlaczego Bóg, Ojciec Przedwieczny, posyła na świat nowych proroków 

http://www.paruzja.info/2012.05.17_08-50.php
http://www.paruzja.info/2012.02.20_00-20.php
http://www.paruzja.info/2012.04.14_15-27.php
http://www.paruzja.info/2012.04.14_15-27.php
http://www.paruzja.info/2012.10.20_23-20.php
http://www.paruzja.info/2012.10.20_23-20.php
http://www.paruzja.info/2013.02.11_12-30.php
http://www.paruzja.info/2013.02.24_22-00.php
http://www.paruzja.info/2013.02.24_22-00.php
http://www.paruzja.info/2013.06.03_21-50.php
http://www.paruzja.info/2014.01.12_20-28.php
http://www.paruzja.info/2010.11.16_23-00.php
http://www.paruzja.info/2010.11.29_12-48.php
http://www.paruzja.info/2010.12.28_11-00.php
http://www.paruzja.info/2011.08.24_16-38.php
http://www.paruzja.info/2011.08.28_23-00.php
http://www.paruzja.info/2011.08.28_23-00.php
http://www.paruzja.info/2011.09.25_11-45.php
http://www.paruzja.info/2011.11.07_20-50.php
http://www.paruzja.info/2011.11.07_20-50.php
http://www.paruzja.info/2012.02.24_21-45.php
http://www.paruzja.info/2012.07.13_23-05.php
http://www.paruzja.info/2012.07.13_23-05.php
http://www.paruzja.info/2012.06.18_20-36.php
http://www.paruzja.info/2012.06.18_20-36.php
http://www.paruzja.info/2012.06.24_17-30.php
http://www.paruzja.info/2012.06.24_17-30.php
http://www.paruzja.info/2012.10.16_16-20.php
http://www.paruzja.info/2012.10.16_16-20.php
http://www.paruzja.info/2012.10.24_21-11.php
http://www.paruzja.info/2012.10.24_21-11.php
http://www.paruzja.info/2013.01.20_10-10.php
http://www.paruzja.info/2013.01.22_10-24.php
http://www.paruzja.info/2013.01.22_10-24.php
http://www.paruzja.info/2013.01.23_16-40.php
http://www.paruzja.info/2013.01.23_16-40.php
http://www.paruzja.info/2013.06.07_23-45.php
http://www.paruzja.info/2013.06.07_23-45.php
http://www.paruzja.info/2013.06.07_23-45.php
http://www.paruzja.info/2013.07.19_15-00.php
http://www.paruzja.info/2014.05.10_17-30.php
http://www.paruzja.info/2011.05.13_22-45.php


Prorok końca czasów 
12.10.2011, 14:22 - Maryja Panna: Zostaniesz poddana wielkiej analizie i atakowi 
16.12.2011, 22:35 - Maryja Panna: Prorok końca czasów prowadzony przez Niebiosa 
06.04.2013, 16:30 - Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego 
Powtórne Przyjście 
 
 
Post 
16.05.2011, 11:30 - Znaczenie postu i wyrzeczenia się siebie 
22.02.2012, 19:00 - Post jest ważny dla waszych dusz 
21.03.2013, 20:00 - Czas podziału jest bliski i musicie się przygotować 
22.03.2013, 21:45 - Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku 
do godziny 15:30 w Wielki Piątek 
27.03.2012, 18:00 - Maryja Panna: Proszę moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, by 
zapobiec jednej światowej walucie 
 
 
 
Pokora 
24.11.2010, 02:30 - Schody do duchowej doskonałości 
29.04.2011, 15:15 - Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora 
13.12.2012, 18:11 - Pokora jest czymś więcej niż tylko przyjęciem cierpienia. Jest potężnym 
środkiem do pokonania zła 
 
 
Powszechne szczepienia 
13.10.2012, 16:10 - Wtedy zostaną wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, 
jeśli je przyjmiecie 
09.11.2012, 21:00 - To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach 
powszechnego planu opieki zdrowotnej 
10.11.2012, 23:45 - Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form 
ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera 
03.10.2014, 15:10 - Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 
2010 roku 
 
Pogoda 
02.11.2011, 19:40 - Pogoda zacznie przejawiać dziwne znaki 
11.11.2011, 16:00 - Najpierw na niebie pojawią się znaki – słońce będzie wirować 
 
 
Poganie 
22.02.2013, 23:00 - Żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami 
27.03.2014, 14:30 - Dając się zastraszyć poganom, sami staną się jak poganie 
10.07.2013, 15:26 - Matka Zbawienia: Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że 
są dobre 
06.08.2013, 19:37 - Matka Zbawienia: Nie akceptujecie tolerancji dla pogan, po to, by 
poganie przejęli kościoły Boga 
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25.01.2015, 14:40 - Matka Zbawienia: Wpływ świeckiego świata przypomina wielką powódź 
Pogaństwo 
23.06.2012, 10:50 - Maryja Panna: świat został odwrócony do góry nogami za sprawą 
pogaństwa 
18.07.2012, 18:15 - Maryja Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo 
tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa 
02.01.2013, 06:29 - Maryja Panna: Nie wszyscy akceptują wolność. Wielu stanie po stronie 
złego ducha i odrzuci mojego Syna 
03.01.2013, 21:00 - Maryja Panna: Powodem dla którego tak wiele osób trwa w takim bólu i 
ciemności, jest ich brak wiary w Boga 
 
 
 
Prostaczki 
01.09.2013, 11:08 - Wybrałem dwunastu prostych ludzi, niewykształconych i nieznających 
Pisma Świętego, którzy byli biednymi rybakami 
 
Prześladowania 
30.06.2013, 23:10 - Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym 
waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy 
02.11.2013, 20:30 - Największe prześladowania będą zadawali chrześcijanie chrześcijanom 
06.05.2015, 22:31 - Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie 
cierpiało takiego prześladowania 
 
Podziały 
03.07.2013, 23:15 - Ponieważ zawziętość dzieli narody, nieufność i strach nadal będą 
wywoływać niepokoje społeczne 
 
Reszta  
25.10.2012, 07:30 - Maryja Panna: Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać 
31.01.2013, 15:30 - Matka Boża: Reszta armii Chrystusa Zatryumfuje 
 
 
 
Różaniec 
25.06.2011, 15:00 - Maryja Panna: Szatan traci swoją moc, kiedy odmawiacie Mój Różaniec 
29.12.2011, 14:15 - Maryja Panna: Mój Różaniec może uratować narody 
05.02.2012, 13:15 - Maryja Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować 
swój naród 
09.03.2012, 19:15 - Maryja Panna: Niech wszystkie narody odmawiają Różaniec od teraz do 
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 
15.03.2013, 22:30 - Matka Zbawienia: Odmawiajcie mój Różaniec za wszystkich, którzy 
rządzą w Rzymie 
02.02.2014, 17:09 - Matka Zbawienia: Wszyscy, z różnych wyznań, także muszą rozpocząć 
odmawianie mojego Różańca, gdyż przyniesie to każdemu z was doskonałą ochronę 
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Rodzice 
19.05.2011, 18:15 - Odpowiedzialność rodziców w dzisiejszym świecie 
25.12.2011, 18:00 - Szanujcie znaczenie rodziny 
 
Rosja/Chiny 
01.05.2011, 21:00 - Rosja i Chiny spowodują zakłócenia 
 
Sakramenty 
06.07.2011, 15:30 - Znaczenie sakramentów – małżeństwo i pierwsza Komunia Święta 
 
Sierpień 
23.07.2011, 17:30 - Sierpień 2011 – miesiąc ratowania dusz 
01.08.2012, 16:45 - Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowali miesiąc sierpień 
za zbawienie dusz 
 
Szatan 
20.11.2010, 07:20 - Powstanie grup satanistycznych i panowanie nad światem 
20.04.2011, 17:45 - Powstań przeciwko atakom szatana 
04.05.2011, 20:45 - Szatan sieje zniszczenie na świecie, ale jego dni są teraz policzone 
15.05.2011, 17:00 - Odrzućcie dzieło spirytualizmu New Age 
30.05.2011, 22:00 - Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział w kulcie szatana 
04.06.2011, 17:00 - Szatan werbuje młodych ludzi przez popkulturę 
11.06.2011, 15:30 - Moje duchowe prowadzenie będzie blokowało szatańskie dzieła 
zniszczenia 
02.07.2011, 10:00 - Nasila się walka, którą podejmuje szatan, by zdyskredytować te 
Orędzia 
07.07.2011, 21:00 - Narcyzm – diabelska zaraza obecna dzisiaj na świecie 
25.07.2011, 09:00 - Szatan jest bezsilny wobec Moich oddanych wyznawców 
30.07.2011, 15:30 - Nie należycie do szatana, należycie do Mnie i Mojego Ojca 
Przedwiecznego 
21.09.2011, 23:30 - Wróżbiarstwo nie pochodzi ode Mnie 
08.10.2011, 16:20 - Era dla rozlicznych fałszywych proroków wysłanych przez szatana 
06.11.2011, 18:30 - Opętanie demoniczne i grzech nienawiści 
09.02.2012, 15:00 - Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja, to wszystko jest grzechem 
śmiertelnym 
13.02.2012, 15:30 - Ostatnie dni szatana - będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej 
osy 
27.05.2012, 18:00 - Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego 
05.06.2012, 22:00 - Szatan zamierza zatruć umysły niektórych z Moich wybranych dusz co 
do tej misji 
26.07.2012, 23:55 - Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce 
nastąpić 
29.07.2012, 20:10 - Z powodu grzechu aborcji upadnie wiele narodów i zostaną za to 
surowo ukarane 
05.08.2012, 17:40 - Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to pamiętajcie, że wszystko, co jest 
niesprawiedliwe i złe na świecie, jest spowodowane przez niego 

http://www.paruzja.info/2011.05.19_18-15.php
http://www.paruzja.info/2011.12.25_18-00.php
http://www.paruzja.info/2011.05.01_21-00.php
http://www.paruzja.info/2011.07.06_15-30.php
http://www.paruzja.info/2011.07.23_17-30.php
http://www.paruzja.info/2012.08.01_16-45.php
http://www.paruzja.info/2012.08.01_16-45.php
http://www.paruzja.info/2010.11.20_07-20.php
http://www.paruzja.info/2011.04.20_17-45.php
http://www.paruzja.info/2011.05.04_20-45.php
http://www.paruzja.info/2011.05.15_17-00.php
http://www.paruzja.info/2011.05.30_22-00.php
http://www.paruzja.info/2011.06.04_17-00.php
http://www.paruzja.info/2011.06.11_15-30.php
http://www.paruzja.info/2011.06.11_15-30.php
http://www.paruzja.info/2011.07.02_10-00.php
http://www.paruzja.info/2011.07.02_10-00.php
http://www.paruzja.info/2011.07.07_21-00.php
http://www.paruzja.info/2011.07.25_09-00.php
http://www.paruzja.info/2011.07.30_15-30.php
http://www.paruzja.info/2011.07.30_15-30.php
http://www.paruzja.info/2011.09.21_23-30.php
http://www.paruzja.info/2011.10.08_16-20.php
http://www.paruzja.info/2011.11.06_18-30.php
http://www.paruzja.info/2012.02.09_15-00.php
http://www.paruzja.info/2012.02.09_15-00.php
http://www.paruzja.info/2012.02.13_15-30.php
http://www.paruzja.info/2012.02.13_15-30.php
http://www.paruzja.info/2012.05.27_18-00.php
http://www.paruzja.info/2012.06.05_22-00.php
http://www.paruzja.info/2012.06.05_22-00.php
http://www.paruzja.info/2012.07.26_23-55.php
http://www.paruzja.info/2012.07.26_23-55.php
http://www.paruzja.info/2012.07.29_20-10.php
http://www.paruzja.info/2012.07.29_20-10.php
http://www.paruzja.info/2012.08.05_17-40.php
http://www.paruzja.info/2012.08.05_17-40.php


06.08.2012, 18:06 - Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak 
potwierdzenia od szatana, że te orędzia są autentyczne 
16.08.2012, 03:15 - Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynacja okultyzmem bardzo 
wspierana 
28.08.2012, 19:30 - Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielkie bogactwo, 
majątek i inne dary, wyłącznie w celu zaspokojenia własnych pożądliwości, będziecie 
przyciągać Księcia Ciemności 
29.08.2012, 23:00 - Walka dobra ze złem jest walką między Bogiem, Moim Ojcem 
Przedwiecznym a szatanem. To jest takie proste. 
26.05.2013, 14:10 - Ja, Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy Mnie 
wzywają 
21.06.2013, 11:50 - Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać 
przyszłość, ale to jest niemożliwe 
07.07.2013, 17:35 - Posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie 
właściwa chwila 
30.11.2013, 15:50 - Strategią szatana jest najpierw oszukanie i zmylenie wierzących, zanim 
ich zniszczy 
07.01.2014, 12:15 - Niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie 
kiedykolwiek narzucił światu szatan 
03.02.2014, 21:00 - W miarę jak wzrasta liczba tych, którzy idą za szatanem, będą oni za 
wszelka cenę dążyć do tego, aby publicznie wyznawać kult diabła 
16.02.2014, 15:47 - Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, gdyż ona pochodzi jedynie 
od szatana 
28.02.2014, 21:42 - Świat się pokłoni, uklęknie na oba kolana i będzie ubóstwiał bestię 
25.02.2014, 13:50 - Ten "bóg", którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem 
17.02.2014, 00:15 - Oddalicie duszę - życie - ode Mnie, a wasze życie - Wieczne Zbawienie- 
przestanie już być waszym prawem 
08.03.2014, 13:37 - Pod wpływem szatana stajecie się nieczyści w Moich Oczach 
20.05.2014, 11:14 - Szatan jest największym biczem ludzkości, a jego skażenie jest śmiertelne 
04.09.2014, 23:03 - Szatan pożąda dusz, jego apetyt jest nienasycony, a jego wola nieugięta 
08.02.2015, 20:31 - Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka 
20.05.2012, 12:15 - Maryja Panna: Zły duch atakuje tych, którzy kochają Boga najmocniej 
31.01.2014, 15:27 - Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez 
nią straci miliardy dusz 
29.09.2011, 20:15 - Bóg Ojciec: Dni szatana na tej ziemi zbliżają się ku końcowi 
08.10.2013, 15:40 - Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali olbrzymią armię 
 
 
Stworzenie świata 
13.08.2011, 17:00 - Bóg stworzył świat – żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana 
przez człowieka 
 
 
Sumienie 
13.12.2014, 00:15 - Sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy 
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Serce 
06.09.2011, 20:20 - Maryja Panna: Zawsze słuchaj swojego serca 
21.09.2012, 15.05 - Matka Boża: Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, 
w których teraz żyjesz, serca ludzi będą zatwardziałe 
 
 
Świętych obcowanie 
11.05.2011, 22:30 - Orędzie od Maryi Panny dotyczące ochrony ze strony świętych 
 
 
Śmierć 
10.10.2014, 13:10 - Matka Zbawienia: Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad 
człowiekiem 
18.01.2015, 12:45 - Tylko Ja znam dzień lub godzinę, kiedy wydacie swoje ostatnie tchnienie 
 
 
Słowo Boże 
20.08.2013, 19:20 - Sprawię, że kolejne miliony będą słuchały Moich Słów 
31.08.2013, 21:45 - Wielu z was, którzy mówią, że Mi służą, są niegodni tego, aby powstać i 
oświadczyć, że są sługami Bożymi 
07.09.2013, 18:25 - Moje Święte Słowo nie może być zmieniane lub dostosowywane, aby 
stało się czymś innym 
20.10.2013, 12:07 - Musicie zachowywać spokój i pozostawać w pokoju, ale z mocnym 
postanowieniem, aby nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangelii 
28.01.2014, 23:15 - Dziś o wiele mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek 
07.08.2014, 23:40 - Będą mówili, że Moje Słowo dokonuje tak wielu ataków, że zostanie 
uznane za niepoprawne politycznie 
 
 
Sąd 
10.12.2012, 22:22 - Będę sądził żywych i umarłych i tylko ci, którzy są godni, będą mogli 
wejść do Mojego Królestwa 
11.12.2012, 23:16 - Ludzkie rozumowanie nie ma sensu, w przypadku próby zdefiniowania 
Życia Wiecznego 
12.12.2012, 23:54 - Uroczyście zapowiadam, że dla zdrajców Mojego Świętego Słowa, 
przekazywanego przez Bożych proroków, skończy się to Gniewem Mojego Ojca 
15.08.2013, 21:57 - Pierwszy Sąd jest bliski i odrzucę na bok nikczemnych 
18.02.2014, 18:09 - Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży 
 
Sława  
29.09.2012, 23:00 - Tak wielu ludzi dzisiaj obsesyjnie goni za sławą i własną chwałą 
 
Schizma 
20.03.2012, 21:20 - Czas schizmy w Kościele prawie nadszedł i musicie się już teraz 
przygotować 
12.04.2012, 11:27 - Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła 
katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem 
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Św. Faustyna 
29.01.2012, 21:18 - Moje Boże Miłosierdzie urzeczywistnia się tak, jak to zostało objawione 
św. Faustynie 
 
 
Wielki ucisk 
20.12.2010, 10:00 - Wielki Ucisk 
20.07.2011, 23:00 - Jesteście teraz w środku ucisku 
04.03.2012, 15:30 - Kościół katolicki i dom Izraela będą prześladowane 
10.03.2012, 15:30 - Gdy wojny będą narastać, przyjdzie czas na otwarcie drugiej pieczęci 
13.03.2012, 18:30 - Obecnie podejmowane są wspólne wysiłki, aby uciszyć cię w pewnych 
częściach Mojego Kościoła 
25.07.2013, 20:40 - Chociaż mogą one powodować strach, to jednak będą niczym w 
porównaniu z Wielką Karą, która jest przed wami 
28.07.2013, 21:40 - Pozostali niewinni ludzie, którzy ślepo podążają za bestią i fałszywym 
prorokiem, zostaną unieruchomieni w okrutnych więzach 
 
Wojna 
23.11.2010, 03:00 - Ostrzeżenie przed wojną atomową 
01.12.2011, 12:00 - Aranżowana jest straszliwa wojna 
04.03.2014, 17:00 - Wojny będą eskalować, aż zostanie ogłoszona Wielka Wojna 
04.01.2012, 19:20 - Próby Wojny Atomowej na Wschodzie 
04.02.2012, 10:55 - Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane 
21.09.2013, 12:22 - Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie 
zakończenie wszystkich wojen 
24.09.2013, 11:18 - Cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa 
- USA, Rosja, Europa i Chiny 
Wojna 
25.01.2012, 13:50 - Maryja Panna: Knuta jest wojna atomowa z udziałem Iranu 
23.02.2012, 16:00 - Maryja Panna: Módlcie się, aby zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie 
06.09.2013, 18:46 - Matka Zbawienia: zostanie ogłoszona nowa, zaciekła wojna światowa 
 
 
Watykan 
18.01.2012, 09:50 - Maryja Panna: W Watykanie powstaje nikczemny plan, aby zniszczyć 
Kościół katolicki 
20.07.2013, 12:45 - Matka Zbawienia - Rozłam w Rzymie sprowadzi na manowce wielu 
 
Wiara 
06.09.2011, 20:30 - Kiedy wiara Moich wyznawców staje się mocniejsza, wzmagają się ataki 
na nich 
01.07.2014, 20:20 - Wasza wiara będzie wypróbowywana jak nigdy dotąd 
02.08.2014, 10:16 - Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, by pozostać Mi wiernymi 
Wiara 
29.10.2014, 14:25 - Matka Zbawienia: Wiara jest fundamentem Kościoła 
30.10.2014, 17:30 - Matka Zbawienia: Przyjmijcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się 
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Wielki Babilon  
19.02.2012, 03:00 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska 
 
Wielka Brytania 
17.09.2012, 21:15 - Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi 
 
Wolna wola 
08.06.2012, 19:05 - Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli 
za Mną 
 
Wieża Babel 
21.04.2013, 14:45 - Wieża Babel zostanie wzniesiona po raz kolejny i zaprezentowana jako 
świątynia Boga 
 
 
Woda 
10.05.2013, 16:40 - Jedyna woda niezbędna do przeżycia dzieci Bożych będzie pochodziła z 
Drzewa Życia 
 
 
Triumf NMP 
02.01.2012, 12:00 - Maryja Panna: Czas triumfu mojego Niepokalanego Serca nie jest 
daleki 
 
 
 
Ukryte życie Jezusa 
04.01.2014, 13:50 - Matka Zbawienia: Najpierw udaliśmy się do Judei, a potem mój Syn 
został zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii 
 
 
Ukrzyżowanie Jezusa 
23.03.2013, 23:45 - Matka Boża: Ciało mojego Syna zostało rozdarte na strzępy 
01.07.2013, 16:43 - Matka Zbawienia: Tego, czego byłam świadkiem nie można przenieść na 
papier, tak odrażające były te okrucieństwa wyrządzone Jego Boskiemu Ciału 
05.12.2013, 14:00 - Matka Zbawienia: Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, 
by uwolnić was od zła tego świata 
 
Ukrzyżowanie 
09.11.2010, 03:00 - Pierwsze Orędzie otrzymane od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa 
22.12.2010, 02:40 - Mój ból i cierpienie dzisiaj 
24.12.2010, 20:15 - Dlaczego stałem się człowiekiem 
16.01.2011, 15:00 - Niesienie Mojego Krzyża 
13.04.2011, 23:00 - Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy niż był podczas Mojego 
Ukrzyżowania 
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07.05.2011, 09:50 - Okrucieństwa Mojego Ukrzyżowania nie zostały ujawnione ludzkości tak, 
jak powinny 
30.06.2011, 20:00 - Nie dopuśćcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode 
Mnie 
17.07.2011, 15:40 - Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, bo Ja nigdy nie 
objawię się w człowieku 
26.09.2011, 23:45 - Wgląd w Moje Ukrzyżowanie 
28.10.2011, 22:40 - Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu 
10.11.2011, 15:30 - Dwóch złodziei na krzyżu 
26.12.2011, 15:50 - Kiedy chodziłem po ziemi, byłem oskarżany o herezje i bluźnierstwo  
07.01.2012, 15:40 - Osądzając i przeklinając innych w Moje Imię, plujecie Mi w twarz 
29.03.2012, 13:15 - Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania 
30.03.2012, 15:00 - Błagam was. Nie krzyżujcie Mnie ponownie 
05.04.2012, 08:00 - Pragnę, aby pamiętano, jakim dniem jest Wielki Piątek i co on naprawdę 
oznacza, a szczególnie w tym roku 
30.05.2012, 15:30 - Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób 
04.06.2012, 15:20 - Jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak samo będę odrzucony po 
raz drugi 
19.07.2012, 07:00 - Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania 
tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego 
04.08.2012, 10:35 - Celowo przekupując kłamców, aby zaprzeczyli Mojemu 
Zmartwychwstaniu, faryzeusze odmówili pokoleniom Żydów prawa do Prawdy 
22.08.2012, 20:10 - Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, 
podobnie będzie z milionami dusz 
13.11.2012, 17:00 - Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne 
01.04.2014, 21:00 - To nad tymi biednymi duszami płakałem Krwawymi Łzami w Ogrodzie 
Getsemani 
28.05.2014, 08:40 - Będziecie tak samo winni jak ci, którzy byli odpowiedzialni za przekazanie 
Mnie Moim katom 
28.07.2014, 21:00 - Byłem wyśmiewany, oczerniany i oskarżany o bycie niemoralnym, 
kłamcą i heretykiem 
13.11. 2014, 11:10 - Ubiczowali Mnie, bo zostałem uznany za złego człowieka i fałszywego 
proroka 
 
 
 
USA 
11.10.2011, 15:30 - Orędzie dla Ameryki: Przyjmijcie swoich braci i siostry ze wszystkich 
wyznań 
23.10.2012, 20:30 - Pragnę wezwać wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
17.11.2012, 19:00 - Mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu 
 
1000-letnie Królestwo 
11.12.2010, 09:15 - Życie przyszłe 
15.04.2011, 15:30 - Jak sprawić, aby wasze rodziny i przyjaciele mogli wejść do Nieba 
16.07.2011, 23:00 - Zjednoczcie wasze rodziny, by cieszyły się Nowym Rajem na ziemi 
14.08.2011, 14:25 - Cieszcie się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które na was czeka 
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03.09.2011, 23:50 - Jak ciężko jest wspinać się po schodach do Raju 
17.09.2011, 18:50 - Czasy pokoju i Chwały już prawie nadeszły 
11.12.2011, 12:45 - Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia 
24.02.2012, 15:30 - Nie będzie śmierci. Ani chorób. Ani grzechu w Nowym Raju 
01.03.2012, 19:55 - Zjednoczcie się, gdy wchodzimy do bram Nowego Raju 
08.04.2012, 15:30 - Niebo i ziemia staną się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego 
13.05.2012, 16:00 - Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i 
niczego więcej nie będziecie pragnęli 
26.06.2012, 20:00 - Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, 
śmierci fizycznej i starzenia się 
12.10.2012, 23:15 - W Nowym Raju złożonym z 12 narodów będą różne poziomy 
04.11.2012, 17:45 - Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i 
głazów 
12.02.2013, 02:19 - To życie, w mgnieniu oka, przejdzie w Nowe Życie w Nowym Powtórnym 
Raju 
27.03.2013, 23:15 - Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie 
bezbolesne, błyskawiczne i będzie tak nagłe, że ledwo zdążycie złapać oddech 
30.03.2013, 20:40 - Zmartwychwstanie mojego Ukochanego Syna jest najważniejszym 
Darem, ponieważ oznacza, że życie wieczne może być dane wszystkim dzieciom Bożym 
02.04.2013, 15:30 - Pragnę w końcu zabrać ponad 7 miliardów dzieci Bożych do domu, ich 
Wiecznego Raju 
09.06.2013, 23:15 - Kiedy Nowe Jeruzalem zejdzie z nieba na ziemię przy dźwiękach trąb, 
światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie 
10.06.2013, 23:00 - Nie wolno wam się bać, gdyż to, co wam Obiecuję jest wasze i jest 
waszym Dziedzictwem 
30.08.2013, 20:24 - Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała 100 dni 
12.10.2013, 17:10 - Gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, nie będzie już Czyśćca 
16.03.2014, 18:00 - Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Jego dzieci ma w końcu do nich 
powrócić w całej swojej pierwotnej Chwale 
17.04.2014, 21:00 - Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to zostało 
przepowiedziane 
21.04.2014, 15:56 - Początek i koniec świata staną się jako jedno 
22.04.2014, 20:00 - Moje Nauczanie nie jest skomplikowane 
23.04.2014, 15:30 - Nie pozwolę, aby ci z was, którzy przyjdą do Mojego Nowego Raju, 
cierpieli ból śmierci fizycznej 
27.04.2014, 18:00 - Człowiek nie zna wielu tajemnic Mojego Królestwa 
29.04.2014, 21:00 - Tym razem przychodzę odnowić Ziemię, aby ponownie ustanowić Moje 
królestwo na Ziemi 
13.06.2014, 22:20 - Będzie to Najwspanialszy Dzień od czasu, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę 
27.07.2014, 15:15 - Doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute 
14.10.2014, 18:15 - Klucze Mojego Królestwa, przyszłego świata, są gotowe 
1000-letnie królestwo 
25.06.2011, 16:00 - Pierwsze Orędzie od Boga Ojca: Nadszedł teraz czas, abym odzyskał 
Swoje chwalebne Królestwo – Nowy Raj na ziemi będzie trwać tysiąc lat 
08.01.2012, 14:04 - Bóg Ojciec: Moje ukochane dzieci, czeka was wspaniała przyszłość 
23.02.2012, 16:42 - Bóg Ojciec: Wołam do Kościoła katolickiego, aby uznał Nową Erę Pokoju 
na Ziemi 
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27.06.2012, 20:00 - Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi 
26.02.2014, 16:26 - Bóg Ojciec: Doskonałość utraconego Raju będzie odnowiona do dawnej 
świetności 
21.07.2014, 14:23 - Bóg Ojciec: Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, gdyż Moje Wspaniałe 
Królestwo wkrótce będzie wasze 
 
 
Zabójstwo 
26.02.2013, 22:00 - Jeden z innych przywódców politycznych, o których wspominałem jakiś 
czas temu, wkrótce zostanie zamordowany 
 
Znak Bestii 
29.07.2013, 11:23 - Znak bestii przyniesie ze sobą śmierć - śmierć duszy i śmierć przez 
straszną chorobę 
 
Zło  
01.08.2013, 15:00 - Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego 
 
 
Znaki końca czasów 
02.02.2013, 15:30 - Znaki, które ześlę, natychmiast będą rozpoznawalne 
05.03.2013, 15:30 - Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda 
06.03.2013, 09:45 - Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba 
25.03.2013, 14:50 - Największa okropność, jakiej byłem świadkiem w Moim Czasie w 
Ogrodzie Oliwnym była plaga grzechu w czasie końca 
24.04.2013, 14:40 - Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy Ziemia jest oczyszczana 
03.10.2013, 22:35 - Gdy rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie 
uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane 
04.10.2013, 23:44 - Zaprzeczając grzechowi, zaprzeczacie Mnie 
22.10.2013, 13:30 - Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem 
ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła 
27.10.2013, 23:30 - Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie 
powinno płynąć z jego ust 
12.11.2013, 20:30 - Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi 
znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać 
18.08.2014, 18:47 - Świat jest na krawędzi wielkiej zmiany 
28.11.2014, 23:50 - Nazwy tytułów, które są związane ze Mną zostaną zmienione na nowe 
03.01.2015, 20:20 - Grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana 
28.01.2015, 17:00 - Znalezienie Pisma Świętego będzie prawie niemożliwe 
Znaki końca czasów 
10.01.2012, 20:30 - Maryja Panna: Tak wiele dusz ignoruje znaki, które daję 
 
 
Zmiany w kościele 
13.09.2011, 15:15 - W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze 
Słowem Bożym 
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Żydzi 
20.10.2012, 22:30 - Żydzi w końcu uznają fakt, że prawdziwy Mesjasz przyszedł 
30.11.2012, 22:20 - Wrogowie Żydów ze wszystkich narodów jednoczą się, aby zniszczyć 
Izrael 
 
 
 
 
 
 
Jezus 
25.12.2010, 12:30 - Świętowanie Bożego Narodzenia 
14.04.2011, 00:05 - Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji Mojej 
obietnicy 
16.04.2011, 22:45 - Nawet małe grupy modlących się Bożego Miłosierdzia mogą uratować 
miliony 
23.04.2011, 16:40 - Przysięgnijcie wierność Mojemu Bożemu Miłosierdziu 
12.08.2011, 23:45 - Moim wyznawcom został teraz dany Dar wstawiania się 
10.09.2011, 15:30 - Nigdy nie groźcie innym w Moje Imię 
02.12.2011, 23:35 - Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie rasy, osoby o każdym kolorze 
skóry i wszystkie religie 
08.01.2012, 15:30 - Jezus woła do dzieci na całym świecie 
11.01.2012, 15:00 - Największa obrzydliwość jaka jest knuta przeciwko Żydom od czasów 
Holocaustu 
11.02.2012, 11:30 - Mój biedny, Święty wikariusz, Benedykt XVI, zostanie odsunięty od 
Stolicy Apostolskiej w Rzymie 
06.04.2012, 22:20 - Wielkanoc to czas, kiedy Moja śmierć na krzyżu jest rozważana właściwie 
07.04.2012, 10:00 - Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie 
umrze 
16.04.2012, 18:00 - Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie osłabię Mojego Kościoła 
17.04.2012, 18:30 - Moje orędzia są dla wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, 
którzy nie wierzą 
19.04.2012, 20:00 - Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, zarówno w 
biznesie, polityce czy jakiejkolwiek innej działalności 
21.04.2012, 16:00 - Nawrócą się nie miliony, lecz miliardy dusz 
23.04.2012, 20:00 - Coraz więcej krajów łączy się i coraz więcej dzieci Bożych będzie 
podporządkowanych Jednej Ekipie rządzącej 
26.04.2012, 20:30 - Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka będą zabierani bez cierpienia do 
Nowego Nieba i Ziemi 
30.04.2012, 17:45 - Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie 
02.06.2012, 21:00 - Jezus: Nigdy się nie załamujcie. Nigdy nie wątpcie w Moją opiekuńczą 
Dłoń 
21.06.2012, 00:05 - Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was 
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21.06.2012, 17:30 - Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcą, 
abyście w to wierzyli 
25.06.2012, 11:50 - Znam Moje owce i one Mnie znają 
28.06.2012, 15:00 - Mój Kościół musi Mi zaufać. Muszą usunąć swoje kajdany strachu i 
zwątpienia i pozwolić Mi dać się poznać 
01.07.2012, 15:45 - Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii 
muszą zostać zachowane 
02.07.2012, 18:00 - Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, 
gdyż jest wykute w kamieniu 
03.07.2012, 20:00 - Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie 
odczuwa się ani odrobiny miłości do Mnie, Waszego Jezusa 
07.07.2012, 15:30 - Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże 
09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą 
się, wielu po raz pierwszy, że ją mają 
11.07.2012, 19:30 - Będą Mi się sprzeciwiać twierdząc, że Moje Święte Słowo zaprzecza 
Słowu Bożemu 
21.07.2012, 15:15 - Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o 
powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień 
22.07.2012, 19:00 - Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy 
Świat bez końca 
25.07.2012, 23:30 - Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może 
pochodzić tylko od Boga 
27.07.2012, 18:30 - Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę 
do miliardów 
30.07.2012, 01:00 - Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza Mojego 
Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana 
07.08.2012, 15:50 - To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od 
Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu 
10.08.2012, 12:45 - Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, 
którego nic nie jest w stanie napełnić 
19.08.2012, 22:56 - Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystaj go, aby 
przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe. 
20.08.2012, 03:30 - Jestem jak burza, która nadciąga. Mój głos jest jak grom w oddali. 
20.08.2012, 15:45 - Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy 
będą zbawieni 
26.08.2012, 18:30 - Nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne 
formy 
27.08.2012, 19:20 - To was, Moi Uczniowie, obarczyłem odpowiedzialnością za nawrócenie 
tych dusz, których pragnę najbardziej 
03.09.2012, 10:08 - Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym 
zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane 
04.09.2012, 23:05 - Mojemu Imieniu nie oddaje się już czci. Moje imię jest przeklinane. 
06.09.2012, 18:30 - Moje Słowo jest spokojnie przyswajane przez Moje najważniejsze sługi 
18.09.2012, 17:40 - Nie jestem takim Synem Człowieczym, jakim ludzie chcą, abym był. 
Jestem niekonwencjonalny. 
19.09.2012, 20:45 - Nawrócenie nastąpi najpierw. Potem prześladowania. Następnie 
Zbawienie. W takiej kolejności. 
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20.09.2012, 15:16 - Będą mówić, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem 
26.10.2012, 11:06 - Będą poddawać w wątpliwość i analizować Moje Słowo z obawy przed 
popełnieniem strasznego błędu 
26.10.2012, 18:00 - Ci, którzy poniżają Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ranią 
Mnie aż do kości w przejmującym bólu 
27.10.2012, 21:35 - To z ich powodu pioruny, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą w ziemię 
29.10.2012, 15:30 - Jego wielkie kary o rozmiarach jakich świat dotąd nie widział, mogą 
zostać złagodzone 
30.10.2012, 19:10 - W tej chwili na świecie samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego 
Jezusa, wywołuje zakłopotanie 
11.11.2012, 18:00 - Uroczyście wam obiecuję, że przemiana będzie szybka 
25.11.2012, 17:25 - Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów czy kamieni szlachetnych 
28.11.2012, 19:40 - Nieważne, jak bardzo wasz dobytek na tej ziemi jest dla was ważny, on 
nie jest nic wart 
30.11.2012, 15:55 - Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta 
16.12.2012, 23:20 - Przynoszę nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę zbawienie 
17.12.2012, 12:15 - Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana 
18.12.2012, 19:30 - Moje Płomienie Miłosierdzia wkrótce zstąpią na każdą duszę, jak języki 
ognia 
19.12.2012, 12:30 - Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już 
więcej zwodził dzieci Bożych 
19.12.2012, 21:00 - Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać. 
21.12.2012, 22:20 - Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety ci, którzy jej nie 
szukają, nie znajdą jej. 
21.12.2012, 22:50 - Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa 
22.12.2012, 20:36 - Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo 
23.12.2012, 15:30 - U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej 
25.12.2012, 19:20 - Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach. 
29.12.2012, 06:05 - Wiedza bardzo często może zaślepić was naprawdę 
29.12.2012, 19:36 - Nigdy się Mnie nie bójcie, ponieważ przychodzę w pokoju 
30.12.2012, 17:50 - Jego dokonania za sprawą okultyzmu, będą postrzegane jako leczenie 
śmiertelnie chorych ludzi 
31.12.2012, 19:25 - Wiele nienawiści będzie się skupiać na tobie 
02.01.2013, 20:00 - Kochajcie wszystkich, którzy was prześladują w Moje Imię. I módlcie się 
za nich. 
03.01.2013, 21:10 - Wołam do wszystkich, którzy nie są pewni czy Istnieję czy nie 
11.01.2013, 11:25 - Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia 
13.01.2013, 12:10 - Ignoruj pytania lub żądania stawiane tobie, aby zmienić Moje Słowa 
14.01.2013, 18:12 - Pomimo Mojej Boskości czuję odrazę i wstręt do grzechów człowieka 
15.01.2013, 22:50 - Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję 
25.01.2013, 23:20 - Będą szlochać z ulgą, gdy uświadomią sobie, że przed nimi jest przyszłość 
w której śmierć nie istnieje 
04.02.2013, 22:45 - Człowiek w każdym czasie musi dążyć, aby być podobnym do Mnie 
08.02.2013, 23:45 - Ja Jestem waszym Nauczycielem i przeze Mnie zrozumiecie Tajemnice 
Mojego Ostatecznego Bożego Planu 
09.02.2013, 15:50 - Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem 
10.02.2013, 02:18 - Moje Słowo będzie rozprzestrzeniać się w Australii i Nowej Zelandii 
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14.02.2012, 18:00 - To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, 
ale wkrótce znów się podniesie 
31.03.2013, 18:40 - Dziś przynoszę światu wielkie Łaski 
05.04.2013, 12:50 - Nikomu z was nie będzie dane przyzwolenie do sądzenia drugiego w 
Moje Imię, gdyż to nie jest możliwe 
11.04.2013, 21:20 - Za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję 
dalszych sto 
12.04.2013, 23:55 - Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez 
Łaskę Bożą 
28.04.2013, 17:40 - Moje obecne Słowa do was zostaną usłyszane ponownie w Dniu 
Ostatecznym. Zapamiętajcie je 
05.05.2013, 16:15 - Nie starajcie się zrozumieć umysłem, kiedy próbujecie wytłumaczyć Moje 
Istnienie, gdyż Ja nie Jestem z tego świata 
13.05.2013, 16:38 - Moje Słowo jest końcowe. Ono jest ostateczne. Nie ma innego słowa 
28.05.2013, 20:30 - Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na 
kolejnym etapie, a następnie miliardy w końcowej fazie 
25.06.2013, 20:45 - Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to 
jednak oni nie przyjdą do Mnie 
14.07.2013, 23:50 - Tęsknię za nimi. Bez nich nie mogę odczuwać pełni 
17.07.2013, 11:40 - Nie możecie prawdziwie iść za Mną bez dźwigania bólu Krzyża 
22.07.2013, 19:09 - Zaufajcie Mi, a otworzę wam oczy na Prawdę o waszej chwalebnej 
przyszłości 
03.09.2013, 16:45 - Wasze życie jest niczym więcej, jak tylko ulotną chwilą w całym 
waszym życiu. Jesteście na wygnaniu 
04.09.2013, 18:00 - Przynoszę Dary etapami, w zależności od czystości duszy 
13.09.2013, 23:15 - Ci z was, którzy bardzo cierpią i którzy mogli stracić wszelką nadzieję w 
życiu, wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu 
21.09.2013, 13:45 - Wielu zdradzi Mnie, przyjmując fałszerstwa 
24.09.2013, 18:00 - Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują 
02.10.2013, 22:15 - Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub 
kobietę czyni świętym w Moich Oczach 
13.10.2013, 18:00 - Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie 
26.10.2013, 17:52 - Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje życie, które może być 
wasze na wieczność 
11.12.2013, 22:30 - Bowiem, gdy cierpicie w ten sposób, przyprowadzacie Mi dusze, a ci, 
którzy przyprowadzają Mi dusze, należą do Mnie 
12.12.2013, 23:15 - Podczas całego Mojego dzieciństwa wiedziałem, Kim Jestem 
14.12.2013, 15:17 - Już od trzech lat jesteście przygotowywani. Wstańcie i weźcie swój krzyż i 
idźcie za Mną 
21.12.2013, 20:13 - Nie możecie oddzielić Mojego Kościoła od Słowa - Ciała - bo wtedy nie 
będzie On mógł Istnieć 
22.12.2013, 15:56 - Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy 
wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości 
25.12.2013, 21:50 - Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką 
uroczystością 
26.12.2013, 14:20 - Moje plany uratowania całego świata są gotowe i żadnej duszy tak łatwo 
nie pozwolę odejść 
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29.12.2013, 19:48 - Wszyscy otrzymaliście Prawdę, ale wielu z was o niej zapomniało. Ona 
was nuży. Jest zbyt uciążliwa 
30.12.2013, 20:06 - Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni 
bluźnierstwa 
03.01.2014, 21:45 - Wiele zostanie ujawnione dzieciom Bożym przed Wielkim Dniem 
Pańskim 
04.01.2014, 13:40 - Zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz 
19.01.2014, 14:35 - Kto z was mógłby być na tyle silnym, aby przyjąć Mój Kielich Cierpienia, 
ze wszystkim, co niesie on ze sobą 
22.02.2014, 18:35 - Wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzą Mnie - tak, 
jak to zrobił Judasz 
02.03.2014, 20:14 - Gdy macie Mnie, to macie wszystko 
04.03.2014, 21:25 - Ja Jestem Samym Miłosierdziem. Nie szukam zemsty 
12.03.2014, 21:08 - Moje Łzy do tej pory już przestaną płynąć, ale Mój Smutek nigdy się nie 
skończy 
18.03.2014, 16:20 - O wiele lepiej jest znosić ból w Moje Imię, niż być uwielbianym przez 
grzeszników za wyrządzanie zła w Moich Oczach 
23.03.2014, 11:30 - Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli człowiek przyprowadzony przede 
Mnie męczy się i niecierpliwi? To jest bezcelowe 
26.03.2014, 14:52 - Oni są Moi. Ja Jestem ich. Zawsze tak będzie. Kocham ich wszystkich. To 
jest takie proste 
19.03.2014, 16:05 - Ci, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci 
30.03.2014, 20:00 - Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych 
ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie 
03.05.2014, 15:50 - Proście, a otrzymacie, to nie jest pusta obietnica, którą wam składam 
06.05.2014, 20:02 - Jak wielu ludzi wierzy w nieprawości w imię sprawiedliwości? 
06.05.2014, 23:00 - Tak wielu z was nie ma dziś jakiegokolwiek pojęcia, co to znaczy służyć 
Mi jako chrześcijanin 
07.05.2014, 23:43 - Posługuję się ofiarnymi duszami, aby doprowadziły do Mnie tych, 
którzy inaczej nigdy nie zostaliby uratowani 
11.05.2014, 18:00 - Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym 
pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich 
14.05.2014, 23:30 - Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą 
zbawiającą Łaską 
29.05.2014, 00:45 - Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie 
03.06.2014, 18:22 - Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę ubiegał się o wszystkie dusze, dla 
których poświęciłem Moje Życie. I zrobię to 
10.06.2014, 12:05 - Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma 
pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia 
15.06.2014, 14:25 - Ja Jestem Łagodny, Kochający i Cierpliwy 
25.06.2014, 23:37 - Nie odcinajcie więzi z tymi, którzy was nienawidzą z Mojego powodu 
26.06.2014, 14:00 - Nikt z was nie jest w stanie zrozumieć Bożych Praw 
23.06.2014, 01:45 - Porównajcie Mnie do matki, która musi rozłączyć się ze swoim dzieckiem 
zaraz po jego urodzeniu 
09.07.2014, 15:48 - Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo 
nim żyć 
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13.07.2014, 16:27 - Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie 
będziecie się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was miłuję 
15.07.2014, 18:00 - Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało 
Moje Ciało 
17.07.2014, 17:17 - Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje 
20.07.2014, 16:45 - Nauka stworzona przez człowieka nie dostarczy pokarmu waszym 
duszom 
23.07.2014, 17:04 - Gdy Mi ufacie, musicie być wolni od stawiania jakichkolwiek warunków 
26.07.2014, 19:59 - Gdy zaufanie jest utracone, to zwykle dlatego, że winowajca pozwolił 
pysze zawładnąć myślami 
31.07.2014, 15:50 - Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych 
koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny 
05.08.2014, 14:16 - Wielu ludzi deklaruje się jako chrześcijanie, ale Mnie nie kochają 
09.08.2014, 17:43 - Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie 
ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło 
10.08.2014, 18:00 - Proście, a otrzymacie. Gdy będziecie milczeli zacisnąwszy wargi, nie będę 
mógł wam odpowiedzieć 
11.08.2014, 19:36 - Chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako 
blokada wolności osobistej 
13.08.2014, 16:03 - Zawsze wystrzegajcie się podziałów, których świadkami jesteście w 
świecie 
05.09.2014, 20:45 - Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz 
11.09.2014, 14:15 - Nie bójcie się tych wydarzeń, ponieważ one szybko przeminą 
23.09.2014, 23:30 - Łatwo jest powiedzieć, że jest się chrześcijaninem, gdy nie trzeba się 
mierzyć z wyzwaniem, że się nim jest 
20.09.2014, 16:38 - Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy 
ich nie krzywdziłem 
02.10.2014, 23:15 - Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki 
16.10.2014, 19:10 - Głód ducha pozostawia duszę pustą, nieszczęśliwą i zagubioną 
18.10.2014, 14:20 - Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają 
23.10.2014, 15:14 - O, jak arogancki jest człowiek, który drwi z Mojego Istnienia 
26.10.2014, 23:10 - Czasami to, co może wydawać się niesprawiedliwe jest poza możliwością 
zrozumienia 
29.10.2014, 15:00 - Wylewam wielkie Łaski na Moich wyznawców w tym czasie 
01.11.2014, 13:35 - Nic nie może powstać z niczego 
12.11.2014, 23:45 - Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie 
13.11.2014, 23:20 - Jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz 
15.11.2014, 10:22 - Poganie, którzy trzymają się z dala Prawdy, wejdą do Mojego Domu 
18.11.2014, 12:18 - Wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie 
04.01.2015, 16:00 - Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz mówią źle o innych, zostaną 
ode Mnie odcięci 
06.01.2015, 19:30 - Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość 
17.01.2015, 18:18 - Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie 
07.02.2015, 21:37 - Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który 
jest przeciwko Mnie 
11.02.2015, 15:16 - Tylko tyle mogę wam ujawnić zanim oddzielę owce od kozłów 
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27.01.2015, 14:35 - Albo Mnie kochacie pozostając w zgodzie z Moim Słowem albo nie 
kochacie Mnie wcale 
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