APEL DO NARODU POLSKIEGO
Nie moÅźna bowiem dobrze sÅ‚uÅźyÄ‡ Narodowi, nie znajÄ…c jego historii, tradycji czy kultury. (Jan
PaweÅ‚ II - Å•owicz, 14 czerwca 1999 r.)

SÅ‚uga BoÅźy Jan PaweÅ‚ II pisaÅ‚:
"Ojczyzna jest Dobrem wspÃłlnym Wszystkich obywateli i jako taka jest teÅź wielkim obowiÄ…zkiem".

Polska otrzymaÅ‚a niepodlegÅ‚oÅ›Ä‡ nie tylko w wyniku tego, Åźe I wojna Å›wiatowa zakoÅ„czyÅ‚a
siÄ™ klÄ™ska wszystkich trzech zaborcÃłw. Polska otrzymaÅ‚a niepodlegÅ‚oÅ›Ä‡, bo podjÄ™Å‚a
walkÄ™ o nia - powiedziaÅ‚ prezydent Lech KaczyÅ„ski podczas uroczystoÅ›ci z okazji ÅšwiÄ™ta
NiepodlegÅ‚oÅ›ci. wiÄ™cej
POLSKA NALEÅ»Y DO CHRYSTUSA

Dla nas po Bogu, najwiÄ™ksza miÅ‚oÅ›Ä‡ to Polska!

MODLITWA ZA OJCZYZNÄ˜

Dla nas po Bogu, najwiÄ™ksza miÅ‚oÅ›Ä‡ to Polska!
"Gdy bÄ™de w wiÄ™zieniu, a powiedzÄ… Wam, Åźe Prymas zdradziÅ‚ sprawy BoÅźe - nie wierzcie.
Gdyby mÃłwili, Åźe Prymas ma nieczyste rÄ™ce - nie wierzcie. Gdyby mÃłwili, ze Prymas stchÃłrzyl - nie
wierzcie. Gdyby mÃłwili, Åźe Prymas dziaÅ‚a przeciwko Narodowi i wÅ‚asnej OjczyÅźnie - nie wierzcie.

Kocham OjczyznÄ™ wiÄ™cej niÅź wÅ‚asne serce i wszystko, co czyniÄ™ dla KoÅ›cioÅ‚a, czyniÄ™ dla
niej. "

KardynaÅ‚ Stefan WyszyÅ„ski, Prymas TysiÄ…clecia Polski (Warszawa, 25 XI 1953)

Modlitwa za OjczyznÄ™ KsiÄ™dza Piotra Skargi
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BoÅźe, RzÄ…dco i Panie narodÃłw, z rÄ™ki i karnoÅ›ci Twojej racz nas nie wypuszczaÄ‡, a za
przyczynÄ… NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny, KrÃłlowej naszej, bÅ‚ogosÅ‚aw OjczyÅºnie naszej, by Tobie
zawsze wierna - chwaÅ‚Ä™ przynosiÅ‚a imieniowi Twemu, a syny swe wiodÅ‚a ku szczÄ™Å›liwoÅ›ci.

WszechmogÄ…cy, wieczny BoÅźe, wzbudÅº w nas szerokÄ… i gÅ‚Ä™bokÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡ ku braciom i
najmilszej matce, OjczyÅºnie naszej, byÅ›my jej i ludowi Twemu, swoich poÅźytkÃłw zapomniawszy,
mogli sÅ‚uÅźyÄ‡ uczciwie.

ZeÅ›lij Ducha ÅšwiÄ™tego na sÅ‚ugi Twoje, rzÄ…dy naszego kraju sprawujÄ…ce, by wedle woli Twojej
ludem sobie powierzonym mÄ…drze i sprawiedliwie zdoÅ‚ali kierowaÄ‡.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
czytaj dalej

Intronizujcie Jezusowi wasze rodziny, wasze "WspÃłlnoty, OjczyznÄ™! MÃłdlcie siÄ™ aby Jezus Chrystus
zakrÃłlowaÅ‚ wÅ›rÃłd Wszystkich NarodÃłw!

Jezus Chrystus KrÃłl WszechÅ›wiata

AKT INTRONIZACJI Chrystusa KrÃłla
OdpowiadajÄ…c na TwojÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡, Panie, wyznaje:
Jezu, jesteÅ› KrÃłlem!
Jezu, jesteÅ› moim KrÃłlem!
Daj mi poznaÄ‡ wolÄ™ TwojÄ…, Panie!
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Oto jestem!

Wezwanie Narodu Polskiego do uznania Pana Jezusa za swego KrÃłla - Misja Rozalii
czytaj

W dniu 4 lipca 1938 roku SÅ‚uÅźebnica BoÅźa Rozalia CelakÃłwna objawienie otrzymala z jasnym
przekazem, aby przeprowadzona ZostaÅ‚a Intronizacja Jezusa w Chrustusa polskim narodzie narodach i
innych.

Akt ten najpierw dokonany przez narÃłd polski ma pociÄ…gnÄ…Ä‡ pozostaÅ‚e narody Europy i Å›wiata
podobnÄ… drogÄ…. To wszystko ma zapobiec, jak mÃłwi Pan Jezus samozagÅ‚adzie Å›wiata, przez
wojny i kataklizmy. Tylko te PAÅƒSTWA nie zginÄ…, ktÃłre dokonajÄ… intronizacji (...)

Intronizacja albo zginiemy - Jezus Chrystus KrÃłl Polski, KrÃłl Wszystkich NarodÃłw. Wielkie
niebezpieczeÅ„stwo dla KoÅ›cioÅ‚a ...

WedÅ‚ug objawieÅ„ Rozalii CelakÃłwny, Jezus Chrystus pragnie Intronizacji. Jednak takÅźe moÅźna
zauwaÅźyÄ‡ , Åźe pragnie nie tylko Intronizacji Jego NajÅ›wietrzego Serca (jak mogÅ‚oby wynikaÄ‡ z
pewnej analogi do objawieÅ„ Åšw. MaÅ‚gorzaty Marii Alacoque) ale przede wszystkich zaleÅźy Bogu na
Intronizacji z caÅ‚ego Jego wraz z Jego NajÅ›wiÄ™trzym Sercem, tzn..: Intronizacji Jezusa Chrystusa.

(...) Jasnej GÃłrze jest stolica Maryi. Przez MaryjÄ™ przyszedÅ‚ Syn BoÅźy, by zbawiÄ‡ Å›wiat i tu
rÃłwnieÅź przez MaryjÄ™ przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizacjÄ™. Gdy siÄ™ to stanie,
wÃłwczas Polska bÄ™dzie przedmurzem chrzeÅ›cijaÅ„stwa, silna i potÄ™ÅźnÄ…, o ktÃłrÄ… rozbijÄ…
siÄ™ wszelkie ataki nieprzyjacielskie

czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

PosÅ‚annictwo Rozalii czytaj

Rozalia CelakÃłwna, apostoÅ‚ka intronizacji Jezusa
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Rozalia CelakÃłwna, prosta dziewczyna z beskidzkiej wioski, otrzymaÅ‚a od Pana Boga wyjÄ…tkowe
zadanie - doprowadzenie do uznania Narodu Polskiego w Pana Jezusa w swym KrÃłlem. 13 wrzeÅ›nia
minÄ™Å‚a 59 rocznica Å›mierci SÅ‚uÅźebnicy BoÅźej - apostoÅ‚ki intronizacji. Od lat KILKU toczy
siÄ™ jej proces beatyfikacyjny. PrzesÅ‚anie BoÅźe Rozalii jest wciÄ…Åź aktualne.
Rozalia pochodziÅ‚a z bardzo poboÅźnej rodziny, w ktorej codziennie wspÃłlnie modlitwy odmawiano.
Swoje Åźycie ofiarowaÅ‚a Panu Jezusowi odpowiadajÄ…c na Jego proÅ›bÄ™: "Moje dziecko! Oddaj Mi
siÄ™ caÅ‚a! BÄ…dÅº MojÄ…! Åšwiat ci nigdy szczÄ™Å›cia nie da. On nie zaspokoi twoich pragnieÅ„.
Ja ciÄ™ nigdy nie opuszczÄ™". PrzeÅźyÅ‚a okres ciemnoÅ›ci, bardzo chorowaÅ‚a, doznawaÅ‚a
atakÃłw i pokus szatana. Od 1925 roku zaczÄ™Å‚a pracÄ™ w szpitalu opiekujÄ…c siÄ™ chorymi
wenerycznie. Tam RÃłwnieÅź doÅ›wiadczaÅ‚a cierpieÅ„ ze strony personelu i chorych. PowiedziaÅ‚
pan jednak do Niej: "Tym W miejscu jesteÅ› z Mej woli (...). Ja ciÄ™ tu przyprowadziÅ‚em (...)." W
szpitalu pracowaÅ‚a do Å›mierci.
Uznanie KrÃłlewskiej wÅ‚adzy Jezusa
W wyznaniach z przeÅźyÄ‡ wewnÄ™trznych czytamy: "Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za
KrÃłla w caÅ‚ym tego sÅ‚owa znaczeniu; JeÃ…Â¥eli podporzÄ…dkuje siÄ™ pod prawo BoÅźe, pod
prawo Jego MiÅ‚oÅ›ci. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi siÄ™". SÅ‚owa te w usÅ‚yszaÅ‚a Czasie
Jednego z widzeÅ„. Rozalia wiele czasu spÄ™dzaÅ‚a przed NajÅ›wiÄ™tszym Sakramentem adorujÄ…c
Pana Jezusa. Swoje Åźycie, zajÄ™cia i cierpienia ofiarowywaÅ‚a Bogu w duchu Wynagrodzenia za
grzechy i niewiernoÅ›Ä‡ Polski.
Zawsze tak byÅ‚o, Å»e Pan BÃłg uzaleÅźniaÅ‚ swoje karÄ™ lub BÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo od
wypeÅ‚nienia jakiegoÅ› warunku, najwaÅźniejszym i ostatecznym warunkiem objawionym w PiÅ›mie
Åšw. uznanie jest nad sobÄ… KrÃłlewskiej wÅ‚adzy Jezusa zarÃłwno przez poszczegÃłlne osoby, jak i
przez caÅ‚e narody i caÅ‚Ä… ludzkoÅ›Ä‡. Zadanie odnoÅ›nie do intronizacji Chrystusa zawiera
warunek, by uznaÅ‚y Go za KrÃłla nie tylko WÅ‚adze KoÅ›cioÅ‚a, Lecz takÅźe WÅ‚adze Å›wieckie.
Zadanie w tej formie pojawiÅ‚o siÄ™ juÅź przed II wojna Å›wiatowa w wizjach i Rozalia zobaczyÅ‚a
Jego konsekwencje: karÄ™ nieszczÄ™Å›Ä‡, jakie spadnÄ… na PolskÄ™. Zadanie Chrystusa niestety nie
zostaÅ‚o speÅ‚nione. Rozalia otrzymywaÅ‚a kolejne wizje DOTYCZÄ„CE zniszczenia Å›wiata i te wizje
SÄ… aktualne. "Aby zniszczenie MoÅźe nastÄ…piÄ‡" - MÃłwi Marta Majewska, notariusz w procesie
beatyfikacyjnym SÅ‚uÅźebnicy BoÅźej Rozalii CelakÃłwny. I znowu powraca warunek.
Pan Jezus wzywa do modlitwy o nawrÃłcenie Ojczyzny i podaje koronkÄ™, KtÃłrÄ… odmawia siÄ™ na
rÃłÅźaÅ„cu.
Czas jest krÃłtki, mÃłdlmy siÄ™ wiÄ™c i namawiajmy innych. Oto treÅ›Ä‡ tej modlitwy:
WierzÄ™ w Boga, Ojcze nasz, ZdrowaÅ› maryjo 3 razy, ChwaÅ‚a Ojcu.
Na paciorku DuÅźym: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiÄ…cego Serca Twego, miej
miÅ‚osierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.
Na paciorkach MaÅ‚ych: Przez cierpiÄ…ce Serce Twoje, miej miÅ‚osierdzie dla nas i dla naszej
Ojczyzny.
Na koniec koronki: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiÄ…cego Serca Twego, miej
miÅ‚osierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny (3 razy). Panie zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami i nad naszÄ…
OjczyznÄ….
SÅ‚owa Pana Jezusa: "Koronka, ktÃłrÄ… daÅ‚em wam jest Å‚aska i ratunkiem dla waszej Ojczyzny,
ma wielkÄ… moc. Odejdzie Szatan z waszej Ojczyzny, gdy bÄ™dziecie odmawiaÄ‡ tÄ… koronkÄ™.
CÃłrko moja, widzisz te czarne plamy zakrywajÄ…ce twojÄ… OjczyznÄ™? Aby grzech rozlaÅ‚ siÄ™ po
calej twojej OjczyÅºnie, staczacie siÄ™ w przepaÅ›Ä‡, coraz szybciej idziecie w OTCHÅ•AÅƒ. ChcÄ™,
aby w kaÅźdy piÄ…tek mamy koÅ›cioÅ‚ach Wszystkich, przed Moim Obliczem, byÅ‚a odmawiana ta
koronka, przed Msza Å›w. Codziennie w domach przed apelem o 21.00.
"OjczyznÄ™TwojÄ… wybraÅ‚em na moje ponowne PrzyjÅ›cie. Niepokalane Serce Matki Mojej tu ma
zatryumfowaÄ‡. Tu ma przyjÅ›Ä‡ zbawienie".

PosÅ‚annictwo Rozalii - Intronizacja Chrystusa KrÃłla
czytaj

Teologia intronizacji Jezusa KrÃłla w nauczaniu KoÅ›cioÅ‚a
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Przedstawienie na OÅ‚tarzu Baranka Mistycznego (1432 Jan van Eyck)
Â
INTRONIZACJA - Czytaj

KRÃ“LUJ NAM Chryste
czytaj

Uczennica KrzyÅźa i Eucharystii
czytaj
Proces beatyfikacyjny Rozalii
Â

Dla nas po Bogu, MiÅ‚oÅ›Ä‡ NajwiÄ™ksza - to Polska! Musimy po Bogu dochowaÄ‡ wiernoÅ›ci
przede wszystkim naszej Ojczyznie i Narodowej kulturze polskiej. BÄ™dziemy kochali Wszystkich ludzi na
Å›wiecie, ale w porzÄ…dku miÅ‚oÅ›ci. Po Bogu wiÄ™c, po Jezusie Chrystusie i matce NajÅ›wiÄ™tszej,
po calym Å•adzie BoÅźym, nasza miloÅ›Ä‡ naleÅźy sie przede wszystkim naszej Ojczyznie, mowie,
dziejom i kulturze, z ktorej wyrastamy na polskiej ziemi.

MODLITWA ZA OJCZYZNÄ˜
BoÅźe, RzÄ…dco i NarodÃłw Panie, z rÄ™ki i karnoÅ›ci Twojej racz nas nie wypuszczaÄ‡, a za
przyczyna NajÅ›wiÄ™tszej Panny, KrÃłlowej naszej, bÅ‚ogosÅ‚aw OjczyÅºnie naszej, by Tobie zawsze
wierna, chwaÅ‚Ä™ przynosiÅ‚a Imieniu Twemu syny swe wiodÅ‚a ku szczÄ™Å›liwoÅ›ci.
WszechmogÄ…cy, wieczny BoÅźe, spuÅ›Ä‡ nam szeroka i gÅ‚Ä™boka miÅ‚oÅ›Ä‡ ku braciom i
najmilszej matce, OjczyÅºnie naszej, byÅ›my jej i ludowi Twemu, SWOICH zapomniawszy poÅźytkÃłw,
mogli sÅ‚uÅźyÄ‡ uczciwie. ZeÅ›lij Ducha ÅšwiÄ™tego na sÅ‚ugi Twoje, rzÄ…dy W kraju naszego
sprawujÄ…ce, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym i mÄ…drze kierowaÄ‡ sprawiedliwie
zdoÅ‚ali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ks. Piotr Skarga (+ 1612)

czytaj
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ÅšwiÄ™ci dawni i dzisiejsi
Pod sztandarem Chrystusa KrÃłla
Szansa na Ocalenie
Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego - misja

WykÅ‚ad ksiÄ™dza profesora Jerzego Bajdy na temat Intronizacji Chrystusa KrÃłla, wygÅ‚oszony na
Jasnej GÃłrze 1 czerwca 2003 r.
W rozwaÅźaniach na temat Intronizacji Chrystusa KrÃłla warto spojrzeÄ‡, w jaki sposÃłb Chrystus jest
obecny w naszym Narodzie. Czy jest obecny w paÅ„stwie, w Sejmie, rzÄ…dzie, parlamencie, telewizji,
prasie, nauce, szkolnictwie, wychowaniu? Nie. A przecieÅź jeÅźeli czÅ‚owiek i spoÅ‚eczeÅ„stwo majÄ…
w peÅ‚ni podlegaÄ‡ KrÃłlestwu Chrystusa, Åźadna dziedzina Åźycia ludzkiego nie moÅźe siÄ™
znaleÅºÄ‡ poza zasiÄ™giem wÅ‚adzy NajÅ›wiÄ™tszego Serca. To w Nim jest ratunek dla Å›wiata.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

"BÄ…dÅºcie dumni, ze jesteÅ›cie Polakami!"

(...) PragnÄ…Å‚ pozdrowiÄ‡ JÄ… takim TytuÅ‚em , jakim jeszcze nikt jej nie uczciÅ‚. Wtedy Maryja
powiedziaÅ‚a: Dlaczego nie nazywasz mnie KrÃłlowÄ… Polski? Ja to krÃłlestwo bardzo umiÅ‚owaÅ‚am.
Wielkie rzeczy zamierzam dla niego, poniewaÅź osobliwÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… do mnie pÅ‚ona jego Synowie
.(...)

Z dawna Polski TyÅ› KrÃłlowa!

KaÅźdy katolicki narÃłd chlubi siÄ™, Åźe ma szczegÃłlna miÅ‚oÅ›Ä‡ do Matki BoÅźej. Jest do rzeczÄ…
zupeÅ‚nie naturalna. Nie moÅźna bowiem miÅ‚owaÄ‡ Pana Jezusa, i nie mieÄ‡ szczegÃłlnej czci do
Jego Matki. I dlatego miarÄ… naszej miÅ‚oÅ›ci do Chrystusa jest czeÅ›Ä‡ oddawana Jego matce.

MATKA BoÅźa (z notatek KardynaÅ‚a Augusta Hlonda)
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1 ". PrzyjdÄ… czasy, kiedy BÃłg w rÄ™ce swej Matki na pewien czas zloÅźy atrybut swej wszechpotegi".
2. "Obecne czasy oddaÅ‚ BÃłg w opiekÄ™ matce NajÅ›wiÄ™tszej".
3. "DziÄ™ki wstawiennictwu Maryi zlituje siÄ™ BÃłg nad nieszczeÅ›liwÄ… ludzkosciÄ… i zwiÄ…Åźe
rozpÄ™tanÄ… na ziemi moc szataÅ„skÄ…
4. "Polska jest narodem wybranym NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny".
5. "Polska nie opuÅ›ci sztandaru KrÃłlowej Nieba, speÅ‚ni swe zadania, bÄ™dzie znowu Matka
Å›wiÄ™tych".
6. "Polska nie zwyciÄ™Åźy broniÄ…, ale modlitwa, pokuta, wielkÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… bliÅºniego i
roÅźaÅ„cem"
7. "POLSKA MA STANÄ„Ä† na czele maryjnego Zjednoczenia NarodÃłw".
8. "Polska BÄ™dzie PrzewodniczkÄ… NarodÃłw".
9 ". ZachÃłd oczyszczajÄ…c siÄ™ ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeÄ‡ bÄ™dzie".
10. "Trzeba ufaÄ‡ i modliÄ‡ siÄ™. Jedyna broÅ„ ktoÃłrej Polska uÅźywajÄ…c odniesie ZWYCIÄ˜STWOjest RÃłÅźaniec. On tylko uratuje PolskÄ™ od strasznych chwil tych, jakimi narody bÄ™dÄ… karane za
swa niewiernoÅ›Ä‡ wzglÄ™dem Boga. Polska bÄ™dzie pierwsza ktÃłra dozna opieki Matki BoÅźej.
Åšwiat obroni Maryja od zagÅ‚ady zupeÅ‚nej. Polska nie opuÅ›ci sztandaru KrÃłlowej Nieba. CaÅ‚ym
sercem wszyscy niech siÄ™ zwracajÄ… z proÅ›ba do Matki NajÅ›wiÄ™tszej o pomoc i opiekÄ™ pod Jej
pÅ‚aszczem.
11. "NastÄ…pi wielki triumf Serca Matki BoÅźej, po ktÃłrym dopiero zakrÃłluje Zbawiciel nad Å›wiatem
przez PolskÄ™".
12. "SzliÅ›my z rÃłÅźaÅ„cem, bo z Matka BoskÄ… idziemy w przyszÅ‚oÅ›Ä‡" ..
(Jest to ostatatnie zdanie Ks. KardynaÅ‚a - napisane i pozostawione na biurku z przemÃłwienia z okazji
przeniesienia relikwi bÅ‚. WÅ‚adysÅ‚awa z Gielniowa). 20 Pazdziernka 1948 r.

Nie mozna bowiem dobrze sÅ‚uÅźyÄ‡ Narodowi, nie znajÄ…c jego historii, tradycji czy kultury.
(Jan PaweÅ‚ II - Å•owicz, 14 czerwca 1999 r.)

"NajwiÄ™ksze zagroÅźenie dla wolnoÅ›ci czÅ‚owieka jest wÃłwczas, kiedy siÄ™ go zniewala, mÃłwiÄ…c
jednoczeÅ›nie, Åźe siÄ™ go czyni wolnym. To jest najwiÄ™ksze niebezpieczeÅ„stwo. I temu trzeba
siÄ™ przeciwstawiÄ‡. To trzeba sobie uÅ›wiadomiÄ‡.
Jan PaweÅ‚ II (Karol WojtyÅ‚a)

Pokolenie JP2 - JesteÅ›my pokoleniem Maryi, jej narzÄ™dziami w Jej rÄ™kach - Totus Tuus Maryjo
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JesteÅ›my pokoleniem, ktÃłre przywrÃłci Å›wiatu cywilizacje miÅ‚oÅ›ci.
JesteÅ›my Å›wiadkami wielkich pÅ‚ynÄ…cych Å‚aski z nieba, owocnych i licznych nawrÃłceÅ„.
JednoczeÅ›nie mocnych atakÃłw szatana, ktory Å›wiadomy swego zbliÅźajÄ…cego siÄ™ koÅ„ca bije na
oÅ›lep.
Jak bardzo siÄ™ boi!
Â
"Nie lÄ™kajcie siÄ™" - Jan PaweÅ‚ II Wielki
Â
W wizji Å›w. Jana Bosko kohorta szatanÃłw walczy ze ÅšwiÄ™tym KoÅ›cioÅ‚em.
Podejmij w skrytoÅ›ci swego serca decyzje, po ktorej stronie walczysz? Czy jesteÅ› po stronie
zwyciÄ™zcÃłw, czy przegranej kohorty?
Â
Epoka zÅ‚a nieuchronnie koÅ„czy siÄ™.
Wszystkie znaki na ziemi i niebie sÄ… znakami apostazji zÅ‚ego Tym samym i Å›wiadczÄ… o Jego
koÅ„cu i o zwyciÄ™stwie Niepokalanego Serca Maryi.
Ostatecznie zostanie na spÄ™tany i bÄ™dzie siedziaÅ‚ na wieki w czeluÅ›ci bez Åźadnej moÅźliwoÅ›ci
dziaÅ‚ania.
I nieuchronnie tak niemoralne jak, bezboÅźne i liberalne Imperium Rzymskie w 410 r. n. e. upadÅ‚o
rÃłwnieÅź i dziÅ› superpaÅ„stwo o duchowoÅ›ci rzymskiej upadnie.
Morderstwo ZÅ‚ego na rodzinie eurodeputowanego syna Maryi, posla Filipa Adwenta, Jego Matki Joanny, Ojca - StanisÅ‚awa i cÃłrki Marysi na ostatnie podrygi szatana na Ziemi Polskiej.
Niech ta mÄ™czeÅ„ska Å›mierÄ‡ stanie siÄ™ dla nas przykÅ‚adem Åźycia dla Ojczyzny i Å›wiata
przez MaryjÄ™!
Niech ziarno, ktorÃ© obumarÅ‚o wyda stokrotny owoc!
Â
"PrzeÅ›ladowcy Boga, dziaÅ‚ajÄ… na Jego korzyÅ›Ä‡" - Prymas TysiÄ…clecia, kard. Stefana
WyszyÅ„skiego.
Pokolenie Jana PawÅ‚a II Wielkiego

Jezu ufam Tobie!

"PRZYGOTUJESZ ÅšWIAT NA OSTATECZNE PrzyjÅ›cie Moje" (Dz. 429).

Pan Jezus zleciÅ‚ s. Faustynie bardzo wazna misje do speÅ‚nienia: Przygotujesz Å›wiat na ostateczne
moje przyjÅ›cie (Dz 429). O tej Misji mÃłwiÅ‚a s. Faustynie rÃłwnieÅź Matka NajÅ›wiÄ™tsza,
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kierujÄ…c do niej nastÄ™pujÄ…ce sÅ‚owa: Ja dalam Zbawiciela Å›wiatu, a ty masz mÃłwiÄ‡ Å›wiatu
o Jego wielkim miÅ‚osierdziu i przygotowaÄ‡ Å›wiat na powtÃłrne przyjÅ›cie Jego (Dz 635). Pan Jezus
pragnie nas ostrzegaÄ‡ przed dniem nadchodzÄ…cym sÄ…du i wzywa, abyÅ›my korzystali z czasu
MiÅ‚osierdzia: Blisko jest dzieÅ„ straszliwy, dzieÅ„ mojej sprawiedliwoÅ›ci (Dz 965) Nim przyjdÄ™
jako sÄ™dzia sprawiedliwy, otwieram na oÅ›cieÅź drzwi MiÅ‚osierdzia mojego. Kto nie chce przejÅ›Ä‡
przez drzwi MiÅ‚osierdzia, ten musi przejÅ›Ä‡ przez drzwi sprawiedliwoÅ›ci mojej (Dz 1146) Czytaj
dalej

"PragnÄ™, ABY CAÅ•Y ÅšWIAT poznaÅ‚ miÅ‚osierdzie Moje" (Dz. 687).

Kliknij

Co czeka PolskÃ©?

Pod sztandarem Chrystusa KrÃłla
... NastÄ…pi wielki triumf Serca Matki BoÅźej, po ktÃłrym dopiero zakrÃłluje Zbawiciel nad Å›wiatem
przez PolskÄ™...

"PolskÄ™ szczegÃłlnie umiÅ‚owaÅ‚em jezelii, posÅ‚uszna bÄ™dzie woli mojej, wywyÅźszÄ™ jÄ… w
potÄ™dze i Å›wiÄ™toÅ›ci. Z niej wyjdzie iskra, ktÃłra przygotuje Å›wiat na ostateczne przyjÅ›cie
moje" (Dz. 1732).

"Jedynie caÅ‚kowite odrodzenie Duchowe i oddanie siÄ™ pod panowanie Mego Serca moÅźe uratowaÄ‡
od caÅ‚kowitej zagÅ‚ady nie tylko PolskÄ™, ale i inne narody" wyznaÅ‚ Pan Jezus ukazujÄ…c siÄ™
pielÄ™gniarce krakowskiej - dziÅ› juÅź SÅ‚uÅźebnicy BoÅźej, Rozalii w objawieniach CelakÃłwnie,
ktorÃ© otworzyÅ‚y nowÄ… perspektywÄ™ zwiÄ…zanÄ… z kultem Chrystusa-KrÃłla.
W paÅºdzierniku 1938 roku, w przededniu wybuchu II Wojny Åšwiatowej zanotowaÅ‚a ona: "Cokolwiek
ciÄ™ spotka, ofiaruj dla (...) wielkiego dzieÅ‚a w Polsce intronizacji. To oznaczaÅ‚o caÅ‚kowite
zawierzenie MiÅ‚oÅ›ci BoÅźej, gdyÅź jak w objawieniach Jezus mÃłwiÅ‚:" tylko ostoja siÄ™ te
PaÅ„stwa, w ktorych bÄ™dzie Chrystus krÃłlowaÅ‚ (...). Trzeba wszystko uczyniÄ‡, by Intronizacja
byÅ‚a przeprowadzana. Jest na ostatni wysiÅ‚ek MiÅ‚oÅ›ci Jezusowej na te ostatnie czasy! ".

NMP KRÃ“LOWEJ POLSKI

3 maja KoÅ›ciÃłÅ‚ katolicki w Polsce obchodzi uroczystoÅ›Ä‡ NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny KrÃłlowej
Polski. NawiÄ…zuje ona do wydarzeÅ„ z historii Polski: obrony Jasnej GÃłry w 1655 r., Å›lubÃłw krÃłla
Jana Kazimierza - powierzenia krÃłlestwa opiece Matki BoÅźej, a takÅźe do uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
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ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione na proÅ›bÄ™ biskupÃłw polskich po odzyskaniu niepodlegÅ‚oÅ›ci po
I wojnie Å›wiatowej. Oficjalnie Å›wiÄ™to obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdziÅ‚ je dla
KoÅ›cioÅ‚a w Polsce papieÅź Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. Å›wiÄ™to zostaÅ‚o
podniesione do rangi uroczystoÅ›ci
wiÄ™cej

Z listu Å›w. Bernadetty Soubirous do papieÅźa Leona XIII

Zapomniana Przepowiednia
Ks. Antoine Le Grande przeglÄ…dajÄ…c teczki sprawy objawieÅ„ w Lourdes w archiwum watykaÅ„skim
rok. 1997, trafiÅ‚ na list do papieÅźa Leona XIII napisany przez Å›w. BernadettÄ™ Soubirous tuÅź
przed jej Å›mierciÄ… w 1879 r. Pismo traktowane jako utracone od 120 lat. List znajdowaÅ‚ siÄ™ w
metalowej puszce i skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ 5 kartek-przepowiedni dotyczÄ…cych XX wieku, a przekazanych jej
przez Å›wiÄ™tÄ… DziewicÄ™. PapieÅź nie uznaÅ‚ za stosowne opublikowaÄ‡ ich, przeleÅźaÅ‚y,
wiÄ™c w archiwum zapomniane. BiorÄ…c pod uwagÄ™ ich treÅ›Ä‡ trudno siÄ™ dziwiÄ‡ Leonowi XIII.
Objawienia prywatne niepotwierdzone przez urzÄ…d nauczycielski KoÅ›cioÅ‚a nie sÄ… wiÄ…ÅźÄ…ce, co
nie oznacza jednak, Åźe muszÄ… byÄ‡ nieprawdziwe. BiorÄ…c pod uwagÄ™, Åźe cztery z przepowiedni
Å›w. Bernadetty juÅź siÄ™ speÅ‚niÅ‚y warto zapoznaÄ‡ siÄ™ szczegÃłÅ‚owo z piÄ…tÄ….

SpeÅ‚nione 4 dotyczÄ…:

1) rozwoju Lourdes jako miasta sanktuarium i waÅźne miejsce pielgrzymek. Wielu ludzi bÄ™dzie
uzdrowiony przez wodÄ™ ze ÅºrÃłdeÅ‚ka.

2) serii waÅźnych odkryÄ‡ naukowych, w tym "korzystanie z energii elektrycznej", i wynalazek kilku
typÃłw urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych.

3) przejÄ™cia wÅ‚adzy w Niemczech w latach trzydziestych przez bestialski system, ktÃłry upadnie wraz
z koÅ„cem wojny, w ktÃłrÄ… bÄ™dÄ… zaangaÅźowane prawie wszystkie narody.

4) wylÄ…dowania AmerykanÃłw na ksiÄ™Åźycu ku rokowi 1970.

5) A oto treÅ›Ä‡ kartki piÄ…tej:
Wasza Å›wiÄ…tobliwoÅ›Ä‡, Å›wiÄ™ta Dziewica powiedziaÅ‚a mi, Åźe na koÅ„cu XX wieku nadejdzie
koniec nauk. Nowy okres wiary rozpocznie siÄ™ na caÅ‚ym Å›wiecie. Uzyskany zostanie dowÃłd, Åźe to
BÃłg stworzyÅ‚ Å›wiat i czÅ‚owieka. BÄ™dzie to poczÄ…tek koÅ„ca nauk, w ktÃłre ludzie przestanÄ…
wierzyÄ‡. Miliony ludzi ponownie zwrÃłci siÄ™ ku Chrystusowi, a moc KoÅ›cioÅ‚a bÄ™dzie wiÄ™ksza
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niÅź kiedykolwiek. Dla wielu ludzi powodem, dla ktÃłrego odwrÃłci siÄ™ od uczonych bÄ™dzie arogancka
postawa doktorÃłw pracujÄ…cych nad zrealizowaniem istoty powstaÅ‚ej ze skrzyÅźowania czÅ‚owieka
ze zwierzÄ™ciem. Ludzie poczujÄ… w gÅ‚Ä™bi swoich serc, Åźe jest to coÅ› czego nie sposÃłb
usprawiedliwiÄ‡. Przez jakiÅ› czas nie bÄ™dzie jak powstrzymaÄ‡ tworzenia tych monstrÃłw, ale
uczeni zostanÄ… ostatecznie przepÄ™dzeni jak przepÄ™dza siÄ™ stado wilkÃłw.
U progu roku 2000, bÄ™dzie siÄ™ obserwowaÄ‡ starcie nastÄ™pcÃłw Mahometa i narodÃłw
chrzeÅ›cijaÅ„skich. Nastanie wielka bitwa, w ktÃłrej 5,650,451 ÅźoÅ‚nierzy straci Åźycie, a bardzo
destruktywna bomba zostanie rzucona na miasto w Persji. Ale na koÅ„cu znak krzyÅźa zwyciÄ™Åźy, a
wszyscy muzuÅ‚manie nawrÃłcÄ… siÄ™ na chrzeÅ›cijaÅ„stwo. NastÄ…pi wiek pokoju i szczÄ™Å›cia,
poniewaÅź wszystkie paÅ„stwa zÅ‚oÅźÄ… swoje arsenaÅ‚y. NastÄ…pi wielkie bogactwo, podczas gdy
Nasz Pan obÅ‚oÅźy Swoim bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwem wiernych. Na caÅ‚ej ziemi nie pozostanie ani
jedna rodzina ÅźyjÄ…ca w biedzie i cierpiÄ…ca gÅ‚Ãłd. Jeden na dziesiÄ™ciu otrzyma moc leczenia
schorzeÅ„ u tych, ktÃłrzy go poproszÄ… o pomoc. Po tych cudach sÅ‚ychaÄ‡ bÄ™dzie gÅ‚os radoÅ›ci
od wielkiej liczby ludzi. Wiek XXI nazwany bÄ™dzie "Drugim zÅ‚otym okresem ludzkoÅ›ci".
czytaj wiÄ™cej
PRZEPOWIEDNIA OJCA PIO

PROROCTWO MATKI TERESY Z KALKUTY

Nasze polskie "Dziady"

NASZE POLSKIE "Dziady"
Triumf KoÅ›cioÅ‚a wg wizji Å›w. Jana Bosko

Kliknij w obrazek i czytaj

UNIA KAPÅ•ANÃ“W

KapÅ‚ani! Wiernych Zachecajcie!
Wierni! ZachÄ™cajcie KaplanÃłw!
Niech Å‚Ä…czy nas Å›wiÄ™te Å›wiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego!

Fragmenty z ksiÄ…Åźek: â€•Zaufajcie Maryiâ€• i â€•BoÅźe Wychowanieâ€•
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Mistyczki Anny D. z Warszawy
A teraz sÅ‚uchaj, co mam ci do powiedzenia, boÅ› Mnie dÅ‚ugo o to prosiÅ‚a.

Kataklizmy ogarnÄ… caÅ‚Ä… ziemiÄ™; bÄ™dÄ… to wybuchy wulkanÃłw, trzÄ™sienia ziemi, ruchy
skorupy ziemskiej, przesuwanie siÄ™ pÅ‚yt lÄ…dowych i dna mÃłrz i oceanÃłw. Specjalne nasilenie
katastrof dotknie pÃłÅ‚kulÄ™ pÃłÅ‚nocnÄ… (...) Wzburzenie wÃłd spowoduje zniszczenie wybrzeÅźy na
caÅ‚ym Å›wiecie (...). Dlatego ostrzeÅźenia moje przydadzÄ… siÄ™ wszÄ™dzie, o ile zostanÄ…
przyjÄ™te.

Zapewniam ciÄ™, cÃłrko, Åźe nawet gdybyÅ› je rozsyÅ‚aÅ‚a masowo, nic byÅ› nie wskÃłraÅ‚a.
Ludzie nie chcÄ… uwierzyÄ‡ temu, co ich trwoÅźy i wieÅ›ci im klÄ™ski; chyba, gdy widzÄ… juÅź ich
pierwsze objawy. Dlatego nie czuj siÄ™ odpowiedzialna za rozpowszechnianie moich sÅ‚Ãłw. MÃłwiÄ™ ci
to dla najbliÅźszych przyjaciÃłÅ‚ naszych.
(...)
WybrzeÅźa, ujÅ›cia rzek, tereny nadmorskie, zwÅ‚aszcza nizinne i bagienne, naraÅźone sÄ… na zalanie
lub zgoÅ‚a zatopienie. Tereny sejsmiczne oÅźywiÄ… siÄ™, gÃłrskie rzeki wylejÄ…, gÅ‚Ä™bokie doliny
wypeÅ‚ni woda, a wielkie zbiorniki wodne zamkniÄ™te tamami groÅźÄ… zalaniem ziemiom niÅźej
poÅ‚oÅźonym. RozsÄ…dek nakazuje unikaÄ‡ takich miejsc... Nie podam ci, Anno, nazw miejscowoÅ›ci,
bo bÄ™dÄ… ich dziesiÄ…tki tysiÄ™cy. (...)

PomyÅ›laÅ‚am, Åźe Pan mÃłwi jak matka czy ojciec.

Moje dziecko, Ja jestem Ojcem i bliskie Mi sÄ… wszelkie wasze sprawy.
(...)
Europa nie bÄ™dzie oszczÄ™dzona; przeciwnie, caÅ‚y ZachÃłd wraz ze Stanami Zjednoczonymi ulegnie
ruinie. Kraje te ze wzglÄ™du na ogromne zniszczenia stanÄ… siÄ™ ubogie i nie powrÃłcÄ… juÅź do
dawnej Å›wietnoÅ›ci.
(...)
Wtedy, gdy dokoÅ‚a was ginÄ…Ä‡ bÄ™dÄ… i rozpadaÄ‡ siÄ™ kraje o wiele od was bogatsze i
potÄ™Åźniejsze, kiedy Å›mierÄ‡ straszliwa, natychmiastowa i zaskakujÄ…ca zagarniaÄ‡ bÄ™dzie
miliony waszych braci w jednej sekundzie - bo uÅźyjecie przeciw sobie broni jÄ…drowej (przed ktÃłrÄ…
ostrzegaÅ‚a was od lat Maryja, Matka moja i wasza) - wtedy lÄ™k o Åźycie stÅ‚umi wszelkiej inne
pragnienia.
(...)
Pan uspokaja nas teÅź, Åźe nie powinniÅ›my obawiaÄ‡ siÄ™ potÄ™g tego Å›wiata, a w
szczegÃłlnoÅ›ci naszych potÄ™Åźnych sÄ…siadÃłw, poniewaÅź naszych granic strzeÅźe Maryja, i
tÅ‚umaczy:

Niemcy jako mocarstwo skoÅ„czÄ… siÄ™ bezpowrotnie i koniec tego paÅ„stwa wstrzÄ…Å›nie caÅ‚Ä…
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EuropÄ…. To, co siÄ™ w tej chwili wÅ›rÃłd nich ujawnia, ukazuje Europie ich wÅ‚aÅ›ciwÄ… naturÄ™,
do tej pory skrywanÄ… pod maskÄ… â€žucywilizowania". Dlatego nie bÄ™dÄ… mieÄ‡ Åźadnej pomocy
ani przyjaciÃłÅ‚, gdy ich dotknÄ… kataklizmy. (...) Niemcy ze Wschodu (zwÅ‚aszcza Prusacy) majÄ…
za sobÄ… wychowanie sowieckie, a dalszÄ… przeszÅ‚oÅ›Ä‡ zbrodniczÄ… â€” przeszÅ‚oÅ›Ä‡,
ktÃłrej nigdy nie ÅźaÅ‚owali (poza maÅ‚ymi grupami). Dlatego podatni bÄ™dÄ… na wszelkÄ…
prowokacjÄ™ nieprzyjaciela (szatana).

Ale wy siÄ™ nie lÄ™kajcie. JuÅź nigdy stopa ÅźoÅ‚nierza niemieckiego nie stanie na waszej ziemi
(bÄ™dÄ…cej krÃłlestwem Maryi, w ktÃłrym Ona juÅź ma wÅ‚adzÄ™). Kataklizmy dokoÅ„czÄ… dzieÅ‚a
zniszczenia w Niemczech, w niektÃłrych zaÅ› krajach dopuszczÄ™ je duÅźo wczeÅ›niej. (...) Gotowi
jesteÅ›cie przyjmowaÄ‡ Å›lepo wszystkie nowinki i bÅ‚yskotki, ktÃłre napÅ‚ywajÄ… do was ze
Wschodu i z Zachodu.
(...)
Zjednoczenie â€” wyÅ‚Ä…cznie konsumpcyjne â€” Europy bogatej, bezboÅźnej, rozkÅ‚adajÄ…cej
siÄ™ duchowo, odrzucajÄ…cej Mnie i zadufanej w sobie, tak skaÅźonej moralnie â€” musi runÄ…Ä‡.
(...)
Kataklizmy, cÃłrko, bÄ™dÄ…, zresztÄ… widzisz, co siÄ™ dzieje i w jak szybkim tempie siÄ™ zbliÅźajÄ…
(chodzi o ostatnie liczne trzÄ™sienia ziemi). Ten czas juÅź siÄ™ rozpoczyna, ale wy nie lÄ™kajcie siÄ™.
Zajmujcie siÄ™ tworzeniem nowych form
(...)
A poza tym pragnÄ™, aby zaznali lÄ™ku i trwogi przedÅ›miertnej ci, ktÃłrym one sÄ… najbardziej
potrzebne: bogaci i pewni siebie, zatwardziali w swoim zepsuciu, traktujÄ…cy ubogich z pogardÄ… i
lekcewaÅźeniem; ci, ktÃłrzy Å›miejÄ… siÄ™ z miÅ‚osierdzia, gardzÄ… wspÃłÅ‚czuciem, sami
mianujÄ…c siebie wÅ‚adcami losu i Åźycia innych ludzi; ci, ktÃłrzy odrzucili Mnie ze swego Åźycia
(odepchnÄ™li z odrazÄ… i niechÄ™ciÄ…). Ich dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ pragnÄ™ zakoÅ„czyÄ‡.

MyÅ›lisz, Åźe ich nie ÅźaÅ‚ujÄ™. Å»aÅ‚ujÄ™. Ale po stokroÄ‡ bardziej litujÄ™ siÄ™ nad tymi, ktÃłrym
oni niszczyli i niszczÄ… Åźycie, nie pozwalajÄ… ÅźyÄ‡ po ludzku, godnie â€” a takich sÄ… miliony.
Tych, ktÃłrzy Mnie sami nie chcÄ…, uratowaÄ‡ nie mogÄ™, ale mogÄ™ wyzwoliÄ‡ skrzywdzonych
przez nich, uciemiÄ™Åźonych, uwiÄ™zionych i przeÅ›ladowanych.
(...)
Zapowiedziane czasy trwogi i Å›mierci juÅź siÄ™ rozpoczynajÄ…, ale wy ogniskujcie siÄ™ na tworzeniu
dzieÅ‚ miÅ‚osierdzia, dzieÅ‚ pokoju, gdyÅź takÄ… rolÄ™ przeznaczyÅ‚em waszej ojczyÅºnie.
Troszczcie siÄ™ o waszych sÄ…siadÃłw, troszczcie siÄ™ o WschÃłd. (...) WÅ‚adze KoÅ›cioÅ‚a w Polsce
muszÄ… zrozumieÄ‡, Åźe nadchodzi coÅ› zupeÅ‚nie nowego i trzeba dziaÅ‚aÄ‡ w inny sposÃłb,
bardziej ofiarnie i pracujÄ…c w Å‚Ä…cznoÅ›ci ze spoÅ‚eczeÅ„stwem, a nie ponad nim. (...)

BÄ™dÄ™ wam tarczÄ… i opokÄ…. Dlatego nie lÄ™kajcie siÄ™, bo nawet Å›mierÄ‡ ciaÅ‚a, jeÅ›li Ja
przy was jestem, nie przerazi was i nic wam uczyniÄ‡ nie zdoÅ‚a. PrzeprowadzÄ™ was przez niÄ… sam
i nie doznacie trwogi. PamiÄ™tajcie, Åźe nieÅ›miertelni jesteÅ›cie i dom wieczysty macie zapewniony.
Kto z was z ucisku przybywa, otrzymuje ode Mnie szczÄ™Å›cie nieskoÅ„czone. Nie lÄ™kajcie siÄ™
Å›mierci; lÄ™kajcie siÄ™ grzechu, oczyszczajcie siÄ™ i gotujcie, aby czas katastrof, klÄ™sk, grozy i
Å›mierci zastaÅ‚ was o Mnie opartych i czystych.
(...)
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â€žKoÅ‚o ratunkowe" 13 II 1991 r. Anna, o. Jan

Za to coraz jaÅ›niejsze staje siÄ™ dla was, moi przyjaciele, Åźe lÄ™k o Åźycie, groza i przeraÅźenie sÄ…
ostatecznym lekarstwem, jakie miÅ‚oÅ›Ä‡ moja moÅźe wam zaofiarowaÄ‡. Jest to ostatnie moje
koÅ‚o ratunkowe.
(..)
Moje dzieci. DziÄ™kujÄ™ wam za wasz wkÅ‚ad pracy w ksiÄ…ÅźkÄ™ (Zaufajcie Maryi), ktÃłrÄ…
pragnÄ™ wam (Polakom) daÄ‡ ku ratunkowi waszemu. ObiecujÄ™ wam, Åźe towarzyszyÄ‡ jej bÄ™dzie
moje bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo i Å‚aska otwarcia siÄ™ waszych umysÅ‚Ãłw na sÅ‚owa moje i Matki
mojej. Kiedy ksiÄ…Åźka wyjdzie, speÅ‚niony zostanie pierwszy etap mojego planu ratowania was.
Zrozumiecie, kim jest dla waszego narodu Maryja, jak bardzo was kocha i jakie ma plany pomocy wam.
PamiÄ™tajcie, Åźe Ona buduje Mi tron w waszym kraju. Ale robotnikami budowy musi byÄ‡ caÅ‚y wasz
narÃłd.
(...)
ChcÄ™, aÅźeby â€žSÅ‚owa" moje dotarÅ‚y jak najszybciej do tych, ktÃłrzy zagroÅźeni sÄ… i to, co Ja
im dajÄ™, jest jak gdyby koÅ‚em ratunkoÂ-wym, ktÃłrego bÄ™dÄ… siÄ™ mogli uchwyciÄ‡ w czasie
nawaÅ‚nicy. Inaczej zginÄ…, bo Ja i tylko Ja jestem wam ratunkiem wobec grozy szalejÄ…cego zÅ‚a i
ze MnÄ… tylko wytrzymaÄ‡ moÅźecie napÃłr nieprzyjaciela i ostaÄ‡ siÄ™. Inaczej porwie was jego
wicher i wtedy podzielicie los narodÃłw, ktÃłrych byt rozsypie siÄ™ i pozostanÄ… ruiny i nÄ™dza.
(...)
[Pytanie domyÅ›lne kaÅźdego z nas: Panie, kiedy to bÄ™dzie?]

Â
SpodziewaliÅ›cie siÄ™ ode Mnie dat: dawaÅ‚em wam przykÅ‚ad z drzewa figowego â€” przeczytajcie
jeszcze raz ten fragment (Mt 24, 32-33).

â€•A od figowego drzewa uczcie siÄ™ przez podobieÅ„stwo! Gdy jego gaÅ‚Ä…zka staje siÄ™ soczysta
i liÅ›cie wypuszcza, poznajecie, Åźe zbliÅźa siÄ™ lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko,
wiedzcie, Åźe blisko jest, we drzwiach.â€•

Â
[widzimy, Åźe chodzi o czerwiec â€“ â€•Åźe zbliÅźa siÄ™ latoâ€• Dopisek wydawcy KLD]
(...)
I Ja, Anno, oczekujÄ™ tej pory. Wiem, Åźe niepokoi ciÄ™ termin, bo chcesz uprzedziÄ‡ innych. Podam ci
go, kiedy bÄ™dzie juÅź bardzo bliski, abyÅ› siÄ™ nie martwiÅ‚a o twoich bliÅºnich. Ale jeszcze
wytrzymaj, przyjmujÄ…c niewiedzÄ™ jako pokutÄ™ za wspÃłlne winy. Dobrze? Jutro bÄ™dÄ™ ciÄ™
potrzebowaÅ‚, cÃłrko.
(...)

PrzekaÅź (Janowi), Åźe nie chcÄ™ wam podawaÄ‡ dnia, ale podaÅ‚em juÅź porÄ™ roku (Iz 18, 5) i
miejcie jÄ… w pamiÄ™ci!

â€žBo przed winobraniem, gdy kwiaty opadnÄ… i zawiÄ…zany owoc stanie siÄ™ dojrzewajÄ…cym
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:23

gronem, wtedy On obetnie gaÅ‚Ä…zki winne noÅźycami, a odroÅ›le oddawszy odrzuci."

cd. werset 6:

â€žWszyscy razem pozostanÄ… dla gÃłrskich ptakÃłw drapieÅźnych i dla dzikich zwierzÄ…t na ziemi.
DrapieÅźne ptaki na nich ÅźerowaÄ‡ bÄ™dÄ… latem, a wszystka dzika zwierzyna na nich
przezimuje.â€•
(....)

Â
[Tu teÅź widzimy wyraÅºnie, Åźe chodzi o miesiÄ…c czerwiec dopisek wydawcy KLD]
Ale czas oczyszczenia juÅź jest w drzwiach

- Zdaje siÄ™, dzieci, Åźe wy nawet znajdujÄ…c siÄ™ w oku cyklonu nie bÄ™dziecie siÄ™ orientowaÄ‡,
Åźe w nim jesteÅ›cie. Rozejrzyjcie siÄ™ dookoÅ‚a w tym, co siÄ™ dzieje na Zachodzie, jak narody
pyszne swoim bogactwem i broniÄ… targujÄ… siÄ™ o pierwsze miejsce w rzÄ…dzie Europy dÄ…ÅźÄ…c
do wÅ‚adzy nad caÅ‚ym Å›wiatem - a czyniÄ… to w przededniu wÅ‚asnej zguby. ZaÅ› Syn mÃłj
mÃłwiÅ‚ wam: zabiegajcie o przyjaciÃłÅ‚ wÅ›rÃłd paÅ„stw skromnych i ubogich. (...)

WciÄ…Åź jeszcze moÅźecie wybieraÄ‡, ale to juÅź czas krÃłtki, a takÅźe wybÃłr wasz ostateczny.

To sÄ… juÅź ostatnie ostrzeÅźenia i ostatnie moje napomnienia. www.apokalipsa.info.pl Krzysztof

Â
MUSIMY ZACHOWAÄ† CHRZEÅšCIJAÅƒSKÄ„ TOÅ»SAMOÅšÄ†

Katolickie media, w tym "Nasz Dziennik", Radio Maryja i Telewizja Trwam, spotykajÄ… siÄ™ z tyloma
sprzeciwami i tak wielu chce, by zamilkÅ‚y, bo mÃłwiÄ… prawdÄ™, o ktÃłrej inne polskie media milczÄ…
- mÃłwiÅ‚ o tym ks. bp Ireneusz PÄ™kalski, biskup pomocniczy KoÅ›cioÅ‚a Å‚Ãłdzkiego, w homilii
wygÅ‚oszonej podczas wczorajszego spotkania Rodziny Radia Maryja w Å‚Ãłdzkiej parafii OjcÃłw
PasjonistÃłw pw. Matki BoÅźej Bolesnej. Biskup KoÅ›cioÅ‚a Å‚Ãłdzkiego podkreÅ›laÅ‚, Åźe nasza
Ojczyzna potrzebuje ludzi sumienia. - PrzeraÅźa nas dziÅ›, gdy wielu mÃłwi, Åźe kiedy idzie siÄ™ do
pracy, sumienie trzeba zostawiÄ‡ na progu wÅ‚asnego domu. Å»e parlamentarzysta, przekraczajÄ…c
prÃłg Sejmu, powinien sumienie pozostawiÄ‡ w szatni. Jakich ustaw moÅźemy siÄ™ wiÄ™c
spodziewaÄ‡, jeÅ›li bÄ™dÄ… podejmowane bez sumienia? - pytaÅ‚ kaznodzieja. ZwracaÅ‚ teÅź
uwagÄ™, Åźe coraz wyraÅºniej sÅ‚ychaÄ‡ gÅ‚osy, ktÃłre prÃłbujÄ… wywieraÄ‡ presjÄ™ na
KoÅ›ciÃłÅ‚ - by szedÅ‚ z "postÄ™pem", by byÅ‚ bardziej atrakcyjny. - Dlatego niektÃłrzy postulujÄ…,
aby zmieniaÄ‡ EwangeliÄ™, "dostosowaÄ‡" jÄ… do wspÃłÅ‚czesnej kultury. Pytam wiÄ™c: czy
KoÅ›ciÃłÅ‚ ma zrezygnowaÄ‡ z prawdy? Czy EwangeliÄ™ trzeba okroiÄ‡ z niewygodnych zdaÅ„
Jezusa? Czy to Ewangelia ma siÄ™ dostosowywaÄ‡, czy raczej odwrotnie? KsiÄ…dz biskup z caÅ‚Ä…
mocÄ… zaznaczyÅ‚, Åźe KoÅ›ciÃłÅ‚ nie pomoÅźe czÅ‚owiekowi, jeÅ›li zacznie siÄ™ do niego
dostosowywaÄ‡. - My musimy zachowaÄ‡ swojÄ… toÅźsamoÅ›Ä‡ opartÄ… na Chrystusowej
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Ewangelii. Tylko wtedy Å›wiat moÅźe byÄ‡ lepszy. Åšwiat od nas musi siÄ™ dowiedzieÄ‡, Åźe jest
chory - wskazywaÅ‚ hierarcha. DodaÅ‚ jednak, Åźe na tÄ™ chorobÄ™ jest lekarstwo: w Ewangelii
Chrystusa. - Wtedy bÄ™dziemy Å›wiatu potrzebni jako Å›wiadkowie Ewangelii Chrystusa ÅźyjÄ…cy
Jego prawdÄ… - zakoÅ„czyÅ‚ pasterz KoÅ›cioÅ‚a Å‚Ãłdzkiego. Å•Ä…czÄ…c siÄ™ telefonicznie z
zebranymi w Å‚Ãłdzkim koÅ›ciele o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, apelowaÅ‚: - Bierzmy
siÄ™ wszyscy do pracy dla KoÅ›cioÅ‚a i dla Ojczyzny. KaÅźdy czÅ‚owiek niech bÄ™dzie takim
ognikiem, ktÃłry bÄ™dzie rozpalaÅ‚ nastÄ™pny. caÅ‚oÅ›Ä‡

Â
Â
Tak!
To prawda najwaÅźniejsza na tym Å›wiecie: BÃłg kocha Ciebie
teraz, w tej chwili!
Nie doÅ›wiadczasz tego, bo oddziela cie od tej MiÅ‚oÅ›ci twÃłj
grzech i skutki grzechu Innych ktorÃ© zraniÅ‚y ciÄ™.
Co z tym zrobiÄ‡?! Uznaj swÃłj grzech i przyjmij zbawienie
i uzdrowienie od Jezusa!

OdwrÃłÄ‡ siÄ™ od grzechu i uwierz, Åźe Jezus jest Tym, ktÃłry chce
CiÄ™ uratowaÄ‡ od twego smutku, lÄ™ku, bezsensu ...
On chce uzdrawiaÄ‡ serce twoje!
On chce ci daÄ‡ nowe Åźycie!
Dobra Nowina jest dla ciebie!

KoÅ›ciÃłÅ‚ Åźyje miÅ‚osierdziem. Z przebitego boku Chrystusa wypÅ‚ywajÄ… zdroje Åźyciodajnej
Å‚aski, grzesznikom daje ktÃłra odpuszczenie win, umarÅ‚ych przywraca do Åźycia. Wiara otwiera nam
drogÄ™ do WSPÃ“LNOTY KoÅ›cioÅ‚a i do zdrojÃłw BoÅźej miÅ‚oÅ›ci. Ci, ktÃłrzy nieustannie
doznajÄ… MiÅ‚osierdzia, sa powoÅ‚ani, aby "iskrÄ™" BoÅźej miÅ‚oÅ›ci Tym zanieÅ›Ä‡, ktÃłrym
bieda materialna, moralna, duchowa odbiera nadziejÄ™.
O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" kwiecieÅ„ / maj 2003, s. 28

Nadzieja zawieÅ›Ä‡ nie moÅźe, nawet w najwiÄ™kszym mroku
wiary, ktÃłra juÅź zarÄ™cza dziedzictwo jeszcze niewidzialnych przez przygotowanych przez uniÅźone
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SÅ‚owo lub
MiÅ‚oÅ›ci zawsze najwiÄ™kszej, cierpliwej, wszystko znoszÄ…cej, zwycieÅźajÄ…cej wszystko
tych trzech niech nigdy nie zabraknie!
(Ks.R.K.)

ZwyciÄ™ski Niech Nowonarodzony Chrystus KrÃłl WszechÅ›wiata bÄ™dzie MiÅ‚oÅ›ciÄ…, nadzieja, sila
i jedynym ZwyciÄ™stwem.

To jest Dobra Nowina dla Ciebie!

Bo gÃłry moga ustÄ…piÄ‡ i pagÃłrki siÄ™ zachwiaÄ‡, ale miÅ‚oÅ›Ä‡ moja nie odstÄ…pi od Ciebie i
nie zachwieje siÄ™ moje przymierze pokoju, mÃłwi Pan (Iz 54,10)

NiezaleÅźnie od tego, co myÅ›lisz, wiesz na ten temat, jakie masz doÅ›wiadczenia, ktore jest fakt!
BÃłg kocha Ciebie wÅ‚aÅ›nie dzisiaj!
Takim, Jakim jesteÅ› teraz! NiezaleÅźnie od tego, co robisz i co zrobiÅ‚eÅ›, to jest Prawda BoÅźa!
"MiÅ‚oÅ›ciÄ… ciÄ™ umiÅ‚owaÅ‚em wieczna, dlatego tak dÅ‚ugo okazywaÅ‚em ci laske. Jer.31, 3

BÃłg kocha ciebie dzisiaj, w tej chwili!
Kocha ciÄ™ nie dlatego, Å»e jesteÅ› dobry ale dlatego i tylko dlatego, Å»e jesteÅ› Jego dzieckiem,
dzieckiem ukochanym!

Nie kocha CiÄ™ teÅź za to kim jesteÅ›, jaki jesteÅ›, co robisz co za Lub. Kocha ciÄ™ bo jest twoim
ojcem i ciÄ™ stworzyÅ‚ z miÅ‚oÅ›ci i przeznaczyÅ‚ do miÅ‚oÅ›ci;

On kocha ciÄ™ osobiÅ›cie, wie o Tobie wszystko, zna twoje radoÅ›ci i troski. Jest przy tobie i twoich
radoÅ›ciach w cieszy siÄ™ razem z tobÄ…. Jest teÅź razem z tobÄ… w momentach trudnych i cierpi gdy
ty cierpisz.

"Tak bowiem BÃłg umiÅ‚owaÅ‚ ciebie, Åźe syna swego Jednorodzonego daÅ‚, abyÅ› Ty, gdy uwierzysz
w Niego, nie zginÄ…Å‚, ale miaÅ‚ wieczne Åźycie". J.3, 16
"Pan nie zwleka z obietnicy dotrzymaniem, uwaÅźajÄ… niektÃłrzy chociaz, zwleka ze, Lecz Okazuje
cierpliwoÅ›Ä‡ wzglÄ™dem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginÄ…Å‚, chcÄ™ lecz, aby Przyszli
wszyscy do upamiÄ™tania." 2. Piotr. 3:9

BÃłg nie zwleka i chce .. ... abyÅ› nie zginÄ…Å‚, chcÄ™ aby wszyscy wÅ‚Ä…cznie z toba przyszli do
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upamiÄ™tania. 2P.3, 9
Teraz Pismo ÅšwiÄ™te, BibliÄ™, moÅźesz odczytywaÄ‡ jako SÅ‚owo BoÅźe skierowane bezpoÅ›rednio
Ciebie zrobiÄ‡!

Jak mnie umiÅ‚owaÅ‚ Ojciec, tak i Ja was umiÅ‚owaÅ‚em. J.15, 9

CzyÅź moÅźe niewiasta zapomnieÄ‡ ow w w swym niemowlÄ™ciu, ta, ktÃłra kocha syna swego lona?
Nawet, Gdyby ona zapomniaÅ‚a, Ja nie zapomnÄ™ o tobie. (Iz 49,15)

Nawet Gdyby wszyscy o tobie zapomnieli i wszyscy odwrÃłcili siÄ™ od Ciebie BÃłg nigdy CiÄ™ nie zostawi
- Zawsze BÄ™dzie ciÄ™ kochaÄ‡!
I On nie chce tylko byÅ› wiedziaÅ‚ o tym - On pragnie byÅ› pozwoliÅ‚ Mu siÄ™ ukochaÄ‡, byÅ›
pozwoliÅ‚ aby przez Niego zanurzyÅ‚ ciÄ™ w oceanie swej MiÅ‚oÅ›ci! - On chce przytuliÄ‡ CiÄ™ jak
najmocniej do serca swego!

Jesli to wszystko jest prawdÄ…, dlaczego robiÄ‡ tego nie doÅ›wiadczam ...?
Byc moÅźe nie ODCZUWASZ TEJ MIÅ•OÅšCI, dlaczego?

Potrzebujesz modlitwy? --->
Zostaw swoja Intencje!
Szukasz? WSPÃ“LNOTY---> PrzyjdÅº do nas!
Kliknij w obrazek

Medytacji

MiÅ‚oÅ›Ä‡ Ojca - "Tak BÃłg umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat ..."

MoÅźe tyle razy sÅ‚yszaÅ‚eÅ›: BÃłg ciÄ™ kocha. Wypowiadane w najrÃłÅźniejszy sposÃłb, w roznych
momentach twojego Åźycia. Przez osoby, z ktÃłrymi jesteÅ› bardziej lub mniej emocjonalnie zwiÄ…zany.
Jak twoje serce reagowaÅ‚o na te sÅ‚owa. Czy doÅ›wiadczyÅ‚eÅ›, co to znaczy? Przypomnij sobie
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tÄ™ chwilÄ™. A moÅźe "wiesz" tylko ze sÅ‚yszenia? Zatem pros Boga o doÅ›wiadczenie Jego
miÅ‚oÅ›ci. BÃłg ciebie kocha - MoÅźe jesteÅ› skÅ‚onny zgodziÄ‡ siÄ™ z tym. Ale sÅ‚owa: BÃłg
umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat juÅź trudniej ci przyjÄ…Ä‡. Jak to? Ten Å›wiat i Tych ludzi? Taki Å›wiat jaki
mnie otacza? Ten, ktÃłry przeczy, Åźe BÃłg istnieje? Tak, bo miÅ‚oÅ›Ä‡ BoÅźa jest niezaleÅźna od
tego, czy ktoÅ› zasÅ‚uÅźyÅ‚ sobie na nia, czy nie. Jest za darmo. Gdyby BoÅźa miÅ‚oÅ›Ä‡ nie
wygasÅ‚a Å›wiata, siÄ™ skoÅ„czyÅ‚a - wszystko rozpadÅ‚oby siÄ™ w pyÅ‚, przestaÅ‚o istnieÄ‡.
DziÅ› BÃłg zaprasza Ciebie do tego, byÅ› i ty, tak jak On dzieliÅ‚ siÄ™ miÅ‚oÅ›ciÄ…. Zobacz jak to
jest w twoim Åźyciu. Czy kochasz rÃłwnieÅź tych, ktÃłrzy na twojÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡ nie zasÅ‚uÅźyli? Jak
patrzysz na otaczajÄ…cy ciÄ™ Å›wiat, na przyrodÄ™? Czy widzisz w niej Å›lady Boga? Czy dbasz o to,
by byÅ‚a piÄ™kna?

(...) Musimy po Bogu dochowaÄ‡ wiernoÅ›ci przede wszystkim naszej Ojczyznie i Narodowej kulturze
polskiej. BÄ™dziemy kochali wszystkich ludzi na Å›wiecie, ale w porzÄ…dku miÅ‚oÅ›ci. Po Bogu
wiÄ™c, po Jezusie Chrystusie i matce NajÅ›wiÄ™tszej, po caÅ‚ym Å•adzie BoÅźym, nasza miÅ‚oÅ›c
przede wszystkim nalezy siÄ™ naszej Ojczyznie, MÃłwiÄ™, dziejom i kulturze, z ktorej wyrastamy na
polskiej ziemi .(...)"

PAMIÄ˜Ä† O KATYNIU NIE UMIERA

Kondolencje Ojca ÅšwiÄ™tego dla Narodu Polskiego
Szanowny Pan
BronisÅ‚aw KOMOROWSKI
MarszaÅ‚ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

GÅ‚Ä™bokim bÃłlem napeÅ‚niÅ‚a mnie wiadomoÅ›Ä‡ o tragicznej Å›mierci Pana Prezydenta Lecha
KaczyÅ„skiego, jego Åźony oraz osÃłb, ktÃłre towarzyszyÅ‚y mu w drodze do Katynia. SpoÅ›rÃłd nich
pragnÄ™ wymieniÄ‡ Pana Ryszarda Kaczorowskiego, byÅ‚ego Prezydenta RP na uchodÅºctwie, biskupa
polowego Tadeusza PÅ‚oskiego, prawosÅ‚awnego arcybiskupa polowego Mirona Chodakowskiego i
ewangelickiego duszpasterza polowego ks. Adama Pilcha.

Wszystkie ofiary tego dramatycznego wypadku â€“ parlamentarzystÃłw, politykÃłw, przedstawicieli
wojska i Rodzin KatyÅ„skich i inne osoby â€“ polecam Å‚askawoÅ›ci miÅ‚osiernego Boga. Niech
przyjmie ich do swojej chwaÅ‚y. Rodzinom tych, ktÃłrzy zginÄ™li i wszystkim Polakom skÅ‚adam
szczere kondolencje i zapewniam o mojej duchowej bliskoÅ›ci. Na ten trudny czas wypraszam dla
Narodu polskiego szczegÃłlne bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo wszechmogÄ…cego Boga.

BENEDYKT XVI, PAPIEÅ»
Watykan, 10 kwietnia 2010 r.
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OJCZYZNO MA...

1. Poprzez kraj przeszedÅ‚ okrzyk grobowy * Kiedy kat podniÃłsÅ‚ znÃłw krwawÄ… dÅ‚oÅ„ *
PozostaÅ‚y sieroty i wdowy * OjcÃłw, mÄ™ÅźÃłw nastÄ…piÅ‚ skon.

Ojczyzno ma tyÅ‚eÅ› razy we krwi skÄ…pana * JakÅźeÅź wielka jest Twoja rana * JakÅźeÅź dÅ‚ugo
cierpienie Twe trwa!

2. Tyle razy pragnÄ™Å‚aÅ› wolnoÅ›ci * Tyle razy tÅ‚umiÅ‚ j Ä… kat * Ale zawsze czyniÅ‚ to obcy *
A dziÅ› brata zabija brat

Ojczyzno ma...
3. BiaÅ‚y orzeÅ‚ znÃłw skrÄ™powany * Krwawy Å‚aÅ„cuch zwisa u szpon * Lecz juÅź wkrÃłtce
zostanie zerwany * I wolnoÅ›ci uderzy znÃłw dzwon
Ojczyzno ma...
4. O KrÃłlowo Polskiej Korony * WolnoÅ›Ä‡, miÅ‚oÅ›Ä‡ i pokÃłj racz daÄ‡ * By ten narÃłd
boleÅ›nie drÄ™czony * OdtÄ…d wiernie przy Tobie trwaÅ‚
O Matko ma. TyÅ› KrÃłlowÄ… polskiego narodu * TyÅ› wolnoÅ›ciÄ… w czasie niewoli * I nadziejÄ…
gdy w sercach jej brak

Piosenka napisana w dniach stanu wojennego w 1981 roku. Åšpiewano jest przede wszystkim na Mszach
za OjczyznÄ™.

UroczystoÅ›Ä‡ poÅ›wiÄ™cenia pomnika Chrystusa KrÃłla WszechÅ›wiata w Åšwiebodzinie )
21.11.2010)

KolÄ™da dla nieobecnych ( kliknij w baner)
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Droga do nieba
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