APEL DO NARODU POLSKIEGO
Nie można bowiem dobrze służyć Narodowi, nie znając jego historii, tradycji czy kultury. (Jan Paweł II Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

Sługa Boży Jan Paweł II pisał:
"Ojczyzna jest Dobrem wspólnym Wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem".

Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że I wojna światowa zakończyła się klęska
wszystkich trzech zaborców. Polska otrzymała niepodległość, bo podjęła walkę o nia - powiedział
prezydent Lech Kaczyński podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości. więcej
POLSKA NALEŻY DO CHRYSTUSA

Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska!

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska!
"Gdy będe w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże - nie wierzcie. Gdyby mówili,
że Prymas ma nieczyste ręce - nie wierzcie. Gdyby mówili, ze Prymas stchórzyl - nie wierzcie. Gdyby
mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyżnie - nie wierzcie.

Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. "

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia Polski (Warszawa, 25 XI 1953)

Modlitwa za Ojczyznę Księdza Piotra Skargi
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Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną
Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę
przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce,
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie
powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
czytaj dalej

Intronizujcie Jezusowi wasze rodziny, wasze "Wspólnoty, Ojczyznę! Módlcie się aby Jezus Chrystus
zakrólował wśród Wszystkich Narodów!

Jezus Chrystus Król Wszechświata

AKT INTRONIZACJI Chrystusa Króla
Odpowiadając na Twoją miłość, Panie, wyznaje:
Jezu, jesteś Królem!
Jezu, jesteś moim Królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!
Oto jestem!
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Wezwanie Narodu Polskiego do uznania Pana Jezusa za swego Króla - Misja Rozalii
czytaj

W dniu 4 lipca 1938 roku Służebnica Boża Rozalia Celakówna objawienie otrzymala z jasnym przekazem,
aby przeprowadzona Została Intronizacja Jezusa w Chrustusa polskim narodzie narodach i innych.

Akt ten najpierw dokonany przez naród polski ma pociągnąć pozostałe narody Europy i świata podobną
drogą. To wszystko ma zapobiec, jak mówi Pan Jezus samozagładzie świata, przez wojny i kataklizmy.
Tylko te PAŃSTWA nie zginą, które dokonają intronizacji (...)

Intronizacja albo zginiemy - Jezus Chrystus Król Polski, Król Wszystkich Narodów. Wielkie
niebezpieczeństwo dla Kościoła ...

Według objawień Rozalii Celakówny, Jezus Chrystus pragnie Intronizacji. Jednak także można zauważyć ,
że pragnie nie tylko Intronizacji Jego Najświetrzego Serca (jak mogłoby wynikać z pewnej analogi do
objawień Św. Małgorzaty Marii Alacoque) ale przede wszystkich zależy Bogu na Intronizacji z całego Jego
wraz z Jego Najświętrzym Sercem, tzn..: Intronizacji Jezusa Chrystusa.

(...) Jasnej Górze jest stolica Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez
Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie
przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie

czytaj całość

Posłannictwo Rozalii czytaj

Rozalia Celakówna, apostołka intronizacji Jezusa
Rozalia Celakówna, prosta dziewczyna z beskidzkiej wioski, otrzymała od Pana Boga wyjątkowe zadanie doprowadzenie do uznania Narodu Polskiego w Pana Jezusa w swym Królem. 13 września minęła 59
rocznica śmierci Służebnicy Bożej - apostołki intronizacji. Od lat KILKU toczy się jej proces
beatyfikacyjny. Przesłanie Boże Rozalii jest wciąż aktualne.
Rozalia pochodziła z bardzo pobożnej rodziny, w ktorej codziennie wspólnie modlitwy odmawiano. Swoje
życie ofiarowała Panu Jezusowi odpowiadając na Jego prośbę: "Moje dziecko! Oddaj Mi się cała! Bądź
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Moją! Świat ci nigdy szczęścia nie da. On nie zaspokoi twoich pragnień. Ja cię nigdy nie opuszczę".
Przeżyła okres ciemności, bardzo chorowała, doznawała ataków i pokus szatana. Od 1925 roku zaczęła
pracę w szpitalu opiekując się chorymi wenerycznie. Tam Również doświadczała cierpień ze strony
personelu i chorych. Powiedział pan jednak do Niej: "Tym W miejscu jesteś z Mej woli (...). Ja cię tu
przyprowadziłem (...)." W szpitalu pracowała do śmierci.
Uznanie Królewskiej władzy Jezusa
W wyznaniach z przeżyć wewnętrznych czytamy: "Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w
całym tego słowa znaczeniu; JeÅ¥eli podporządkuje się pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej,
moje dziecko, nie ostoi się". Słowa te w usłyszała Czasie Jednego z widzeń. Rozalia wiele czasu spędzała
przed Najświętszym Sakramentem adorując Pana Jezusa. Swoje życie, zajęcia i cierpienia ofiarowywała
Bogu w duchu Wynagrodzenia za grzechy i niewierność Polski.
Zawsze tak było, Że Pan Bóg uzależniał swoje karę lub Błogosławieństwo od wypełnienia jakiegoś
warunku, najważniejszym i ostatecznym warunkiem objawionym w Piśmie Św. uznanie jest nad sobą
Królewskiej władzy Jezusa zarówno przez poszczególne osoby, jak i przez całe narody i całą ludzkość.
Zadanie odnośnie do intronizacji Chrystusa zawiera warunek, by uznały Go za Króla nie tylko Władze
Kościoła, Lecz także Władze świeckie. Zadanie w tej formie pojawiło się już przed II wojna światowa w
wizjach i Rozalia zobaczyła Jego konsekwencje: karę nieszczęść, jakie spadną na Polskę. Zadanie
Chrystusa niestety nie zostało spełnione. Rozalia otrzymywała kolejne wizje DOTYCZĄCE zniszczenia
świata i te wizje Są aktualne. "Aby zniszczenie Może nastąpić" - Mówi Marta Majewska, notariusz w
procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. I znowu powraca warunek.
Pan Jezus wzywa do modlitwy o nawrócenie Ojczyzny i podaje koronkę, Którą odmawia się na różańcu.
Czas jest krótki, módlmy się więc i namawiajmy innych. Oto treść tej modlitwy:
Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś maryjo 3 razy, Chwała Ojcu.
Na paciorku Dużym: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej
miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.
Na paciorkach Małych: Przez cierpiące Serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.
Na koniec koronki: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej miłosierdzie
dla nas i dla naszej Ojczyzny (3 razy). Panie zmiłuj się nad nami i nad naszą Ojczyzną.
Słowa Pana Jezusa: "Koronka, którą dałem wam jest łaska i ratunkiem dla waszej Ojczyzny, ma wielką
moc. Odejdzie Szatan z waszej Ojczyzny, gdy będziecie odmawiać tą koronkę. Córko moja, widzisz te
czarne plamy zakrywające twoją Ojczyznę? Aby grzech rozlał się po calej twojej Ojczyźnie, staczacie się
w przepaść, coraz szybciej idziecie w OTCHŁAŃ. Chcę, aby w każdy piątek mamy kościołach Wszystkich,
przed Moim Obliczem, była odmawiana ta koronka, przed Msza św. Codziennie w domach przed apelem o
21.00.
"OjczyznęTwoją wybrałem na moje ponowne Przyjście. Niepokalane Serce Matki Mojej tu ma
zatryumfować. Tu ma przyjść zbawienie".

Posłannictwo Rozalii - Intronizacja Chrystusa Króla
czytaj

Teologia intronizacji Jezusa Króla w nauczaniu Kościoła

Przedstawienie na Ołtarzu Baranka Mistycznego (1432 Jan van Eyck)
INTRONIZACJA - Czytaj
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KRÓLUJ NAM Chryste
czytaj

Uczennica Krzyża i Eucharystii
czytaj
Proces beatyfikacyjny Rozalii

Dla nas po Bogu, Miłość Największa - to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim
naszej Ojczyznie i Narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali Wszystkich ludzi na świecie, ale w
porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i matce Najświętszej, po calym Ładzie Bożym,
nasza milość należy sie przede wszystkim naszej Ojczyznie, mowie, dziejom i kulturze, z ktorej
wyrastamy na polskiej ziemi.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Boże, Rządco i Narodów Panie, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyna
Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę
przynosiła Imieniu Twemu syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam
szeroka i głęboka miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
SWOICH zapomniawszy pożytków, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy W
kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym i mądrze kierować
sprawiedliwie zdołali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ks. Piotr Skarga (+ 1612)

czytaj

Święci dawni i dzisiejsi
Pod sztandarem Chrystusa Króla
Szansa na Ocalenie
Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego - misja
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Wykład księdza profesora Jerzego Bajdy na temat Intronizacji Chrystusa Króla, wygłoszony na Jasnej
Górze 1 czerwca 2003 r.
W rozważaniach na temat Intronizacji Chrystusa Króla warto spojrzeć, w jaki sposób Chrystus jest obecny
w naszym Narodzie. Czy jest obecny w państwie, w Sejmie, rządzie, parlamencie, telewizji, prasie,
nauce, szkolnictwie, wychowaniu? Nie. A przecież jeżeli człowiek i społeczeństwo mają w pełni podlegać
Królestwu Chrystusa, żadna dziedzina życia ludzkiego nie może się znaleźć poza zasięgiem władzy
Najświętszego Serca. To w Nim jest ratunek dla świata.
czytaj całość

"Bądźcie dumni, ze jesteście Polakami!"

(...) Pragnął pozdrowić Ją takim Tytułem , jakim jeszcze nikt jej nie uczcił. Wtedy Maryja powiedziała:
Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam. Wielkie rzeczy
zamierzam dla niego, ponieważ osobliwą miłością do mnie płona jego Synowie .(...)

Z dawna Polski Tyś Królowa!

Każdy katolicki naród chlubi się, że ma szczególna miłość do Matki Bożej. Jest do rzeczą zupełnie
naturalna. Nie można bowiem miłować Pana Jezusa, i nie mieć szczególnej czci do Jego Matki. I dlatego
miarą naszej miłości do Chrystusa jest cześć oddawana Jego matce.

MATKA Boża (z notatek Kardynała Augusta Hlonda)

1 ". Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas zloży atrybut swej wszechpotegi".
2. "Obecne czasy oddał Bóg w opiekę matce Najświętszej".
3. "Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszcześliwą ludzkoscią i zwiąże rozpętaną na ziemi
moc szatańską
4. "Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny".
5. "Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba, spełni swe zadania, będzie znowu Matka świętych".
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6. "Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwa, pokuta, wielką miłością bliźniego i rożańcem"
7. "POLSKA MA STANĄĆ na czele maryjnego Zjednoczenia Narodów".
8. "Polska Będzie Przewodniczką Narodów".
9 ". Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie".
10. "Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń ktoórej Polska używając odniesie ZWYCIĘSTWO-jest Różaniec.
On tylko uratuje Polskę od strasznych chwil tych, jakimi narody będą karane za swa niewierność
względem Boga. Polska będzie pierwsza która dozna opieki Matki Bożej. Świat obroni Maryja od zagłady
zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośba
do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem.
11. "Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez
Polskę".
12. "Szliśmy z różańcem, bo z Matka Boską idziemy w przyszłość" ..
(Jest to ostatatnie zdanie Ks. Kardynała - napisane i pozostawione na biurku z przemówienia z okazji
przeniesienia relikwi bł. Władysława z Gielniowa). 20 Pazdziernka 1948 r.

Nie mozna bowiem dobrze służyć Narodowi, nie znając jego historii, tradycji czy kultury.
(Jan Paweł II - Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

"Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc
jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się
przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Pokolenie JP2 - Jesteśmy pokoleniem Maryi, jej narzędziami w Jej rękach - Totus Tuus Maryjo

Jesteśmy pokoleniem, które przywróci światu cywilizacje miłości.
Jesteśmy świadkami wielkich płynących łaski z nieba, owocnych i licznych nawróceń. Jednocześnie
mocnych ataków szatana, ktory świadomy swego zbliżającego się końca bije na oślep.
Jak bardzo się boi!
"Nie lękajcie się" - Jan Paweł II Wielki
W wizji św. Jana Bosko kohorta szatanów walczy ze Świętym Kościołem.
Podejmij w skrytości swego serca decyzje, po ktorej stronie walczysz? Czy jesteś po stronie zwycięzców,
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czy przegranej kohorty?
Epoka zła nieuchronnie kończy się.
Wszystkie znaki na ziemi i niebie są znakami apostazji złego Tym samym i świadczą o Jego końcu i o
zwycięstwie Niepokalanego Serca Maryi.
Ostatecznie zostanie na spętany i będzie siedział na wieki w czeluści bez żadnej możliwości działania.
I nieuchronnie tak niemoralne jak, bezbożne i liberalne Imperium Rzymskie w 410 r. n. e. upadło również
i dziś superpaństwo o duchowości rzymskiej upadnie.
Morderstwo Złego na rodzinie eurodeputowanego syna Maryi, posla Filipa Adwenta, Jego Matki - Joanny,
Ojca - Stanisława i córki Marysi na ostatnie podrygi szatana na Ziemi Polskiej.
Niech ta męczeńska śmierć stanie się dla nas przykładem życia dla Ojczyzny i świata przez Maryję!
Niech ziarno, ktoré obumarło wyda stokrotny owoc!
"Prześladowcy Boga, działają na Jego korzyść" - Prymas Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego.
Pokolenie Jana Pawła II Wielkiego

Jezu ufam Tobie!

"PRZYGOTUJESZ ŚWIAT NA OSTATECZNE Przyjście Moje" (Dz. 429).

Pan Jezus zlecił s. Faustynie bardzo wazna misje do spełnienia: Przygotujesz świat na ostateczne moje
przyjście (Dz 429). O tej Misji mówiła s. Faustynie również Matka Najświętsza, kierując do niej
następujące słowa: Ja dalam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i
przygotować świat na powtórne przyjście Jego (Dz 635). Pan Jezus pragnie nas ostrzegać przed dniem
nadchodzącym sądu i wzywa, abyśmy korzystali z czasu Miłosierdzia: Blisko jest dzień straszliwy, dzień
mojej sprawiedliwości (Dz 965) Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram na oścież drzwi
Miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi Miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi
sprawiedliwości mojej (Dz 1146) Czytaj dalej

"Pragnę, ABY CAŁY ŚWIAT poznał miłosierdzie Moje" (Dz. 687).

Kliknij

Co czeka Polské?
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Pod sztandarem Chrystusa Króla
... Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez
Polskę...

"Polskę szczególnie umiłowałem jezelii, posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje" (Dz. 1732).

"Jedynie całkowite odrodzenie Duchowe i oddanie się pod panowanie Mego Serca może uratować od
całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody" wyznał Pan Jezus ukazując się pielęgniarce
krakowskiej - dziś już Służebnicy Bożej, Rozalii w objawieniach Celakównie, ktoré otworzyły nową
perspektywę związaną z kultem Chrystusa-Króla.
W październiku 1938 roku, w przededniu wybuchu II Wojny Światowej zanotowała ona: "Cokolwiek cię
spotka, ofiaruj dla (...) wielkiego dzieła w Polsce intronizacji. To oznaczało całkowite zawierzenie Miłości
Bożej, gdyż jak w objawieniach Jezus mówił:" tylko ostoja się te Państwa, w ktorych będzie Chrystus
królował (...). Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzana. Jest na ostatni wysiłek
Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy! ".

NMP KRÓLOWEJ POLSKI

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Nawiązuje ona do wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza
- powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie
światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce
papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości
więcej

Z listu św. Bernadetty Soubirous do papieża Leona XIII

Zapomniana Przepowiednia
Ks. Antoine Le Grande przeglądając teczki sprawy objawień w Lourdes w archiwum watykańskim rok.
1997, trafił na list do papieża Leona XIII napisany przez św. Bernadettę Soubirous tuż przed jej śmiercią
w 1879 r. Pismo traktowane jako utracone od 120 lat. List znajdował się w metalowej puszce i składał się
5 kartek-przepowiedni dotyczących XX wieku, a przekazanych jej przez świętą Dziewicę. Papież nie uznał
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za stosowne opublikować ich, przeleżały, więc w archiwum zapomniane. Biorąc pod uwagę ich treść
trudno się dziwić Leonowi XIII. Objawienia prywatne niepotwierdzone przez urząd nauczycielski Kościoła
nie są wiążące, co nie oznacza jednak, że muszą być nieprawdziwe. Biorąc pod uwagę, że cztery z
przepowiedni św. Bernadetty już się spełniły warto zapoznać się szczegółowo z piątą.

Spełnione 4 dotyczą:

1) rozwoju Lourdes jako miasta sanktuarium i ważne miejsce pielgrzymek. Wielu ludzi będzie uzdrowiony
przez wodę ze źródełka.

2) serii ważnych odkryć naukowych, w tym "korzystanie z energii elektrycznej", i wynalazek kilku typów
urządzeń elektrycznych.

3) przejęcia władzy w Niemczech w latach trzydziestych przez bestialski system, który upadnie wraz z
końcem wojny, w którą będą zaangażowane prawie wszystkie narody.

4) wylądowania Amerykanów na księżycu ku rokowi 1970.

5) A oto treść kartki piątej:
Wasza świątobliwość, święta Dziewica powiedziała mi, że na końcu XX wieku nadejdzie koniec nauk.
Nowy okres wiary rozpocznie się na całym świecie. Uzyskany zostanie dowód, że to Bóg stworzył świat i
człowieka. Będzie to początek końca nauk, w które ludzie przestaną wierzyć. Miliony ludzi ponownie
zwróci się ku Chrystusowi, a moc Kościoła będzie większa niż kiedykolwiek. Dla wielu ludzi powodem, dla
którego odwróci się od uczonych będzie arogancka postawa doktorów pracujących nad zrealizowaniem
istoty powstałej ze skrzyżowania człowieka ze zwierzęciem. Ludzie poczują w głębi swoich serc, że jest to
coś czego nie sposób usprawiedliwić. Przez jakiś czas nie będzie jak powstrzymać tworzenia tych
monstrów, ale uczeni zostaną ostatecznie przepędzeni jak przepędza się stado wilków.
U progu roku 2000, będzie się obserwować starcie następców Mahometa i narodów chrześcijańskich.
Nastanie wielka bitwa, w której 5,650,451 żołnierzy straci życie, a bardzo destruktywna bomba zostanie
rzucona na miasto w Persji. Ale na końcu znak krzyża zwycięży, a wszyscy muzułmanie nawrócą się na
chrześcijaństwo. Nastąpi wiek pokoju i szczęścia, ponieważ wszystkie państwa złożą swoje arsenały.
Nastąpi wielkie bogactwo, podczas gdy Nasz Pan obłoży Swoim błogosławieństwem wiernych. Na całej
ziemi nie pozostanie ani jedna rodzina żyjąca w biedzie i cierpiąca głód. Jeden na dziesięciu otrzyma moc
leczenia schorzeń u tych, którzy go poproszą o pomoc. Po tych cudach słychać będzie głos radości od
wielkiej liczby ludzi. Wiek XXI nazwany będzie "Drugim złotym okresem ludzkości".
czytaj więcej
PRZEPOWIEDNIA OJCA PIO

PROROCTWO MATKI TERESY Z KALKUTY

Nasze polskie "Dziady"
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 20 January, 2018, 12:37

NASZE POLSKIE "Dziady"
Triumf Kościoła wg wizji św. Jana Bosko

Kliknij w obrazek i czytaj

UNIA KAPŁANÓW

Kapłani! Wiernych Zachecajcie!
Wierni! Zachęcajcie Kaplanów!
Niech łączy nas święte światło Ducha Świętego!

Fragmenty z książek: &rdquo;Zaufajcie Maryi&rdquo; i &rdquo;Boże Wychowanie&rdquo;

Mistyczki Anny D. z Warszawy
A teraz słuchaj, co mam ci do powiedzenia, boś Mnie długo o to prosiła.

Kataklizmy ogarną całą ziemię; będą to wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, ruchy skorupy ziemskiej,
przesuwanie się płyt lądowych i dna mórz i oceanów. Specjalne nasilenie katastrof dotknie półkulę
północną (...) Wzburzenie wód spowoduje zniszczenie wybrzeży na całym świecie (...). Dlatego
ostrzeżenia moje przydadzą się wszędzie, o ile zostaną przyjęte.

Zapewniam cię, córko, że nawet gdybyś je rozsyłała masowo, nic byś nie wskórała. Ludzie nie chcą
uwierzyć temu, co ich trwoży i wieści im klęski; chyba, gdy widzą już ich pierwsze objawy. Dlatego nie
czuj się odpowiedzialna za rozpowszechnianie moich słów. Mówię ci to dla najbliższych przyjaciół naszych.
(...)
Wybrzeża, ujścia rzek, tereny nadmorskie, zwłaszcza nizinne i bagienne, narażone są na zalanie lub zgoła
zatopienie. Tereny sejsmiczne ożywią się, górskie rzeki wyleją, głębokie doliny wypełni woda, a wielkie
zbiorniki wodne zamknięte tamami grożą zalaniem ziemiom niżej położonym. Rozsądek nakazuje unikać
takich miejsc... Nie podam ci, Anno, nazw miejscowości, bo będą ich dziesiątki tysięcy. (...)
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Pomyślałam, że Pan mówi jak matka czy ojciec.

Moje dziecko, Ja jestem Ojcem i bliskie Mi są wszelkie wasze sprawy.
(...)
Europa nie będzie oszczędzona; przeciwnie, cały Zachód wraz ze Stanami Zjednoczonymi ulegnie ruinie.
Kraje te ze względu na ogromne zniszczenia staną się ubogie i nie powrócą już do dawnej świetności.
(...)
Wtedy, gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy
śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej
sekundzie - bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka
moja i wasza) - wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia.
(...)
Pan uspokaja nas też, że nie powinniśmy obawiać się potęg tego świata, a w szczególności naszych
potężnych sąsiadów, ponieważ naszych granic strzeże Maryja, i tłumaczy:

Niemcy jako mocarstwo skończą się bezpowrotnie i koniec tego państwa wstrząśnie całą Europą. To, co
się w tej chwili wśród nich ujawnia, ukazuje Europie ich właściwą naturę, do tej pory skrywaną pod
maską &bdquo;ucywilizowania". Dlatego nie będą mieć żadnej pomocy ani przyjaciół, gdy ich dotkną
kataklizmy. (...) Niemcy ze Wschodu (zwłaszcza Prusacy) mają za sobą wychowanie sowieckie, a dalszą
przeszłość zbrodniczą &mdash; przeszłość, której nigdy nie żałowali (poza małymi grupami). Dlatego
podatni będą na wszelką prowokację nieprzyjaciela (szatana).

Ale wy się nie lękajcie. Już nigdy stopa żołnierza niemieckiego nie stanie na waszej ziemi (będącej
królestwem Maryi, w którym Ona już ma władzę). Kataklizmy dokończą dzieła zniszczenia w Niemczech,
w niektórych zaś krajach dopuszczę je dużo wcześniej. (...) Gotowi jesteście przyjmować ślepo wszystkie
nowinki i błyskotki, które napływają do was ze Wschodu i z Zachodu.
(...)
Zjednoczenie &mdash; wyłącznie konsumpcyjne &mdash; Europy bogatej, bezbożnej, rozkładającej się
duchowo, odrzucającej Mnie i zadufanej w sobie, tak skażonej moralnie &mdash; musi runąć.
(...)
Kataklizmy, córko, będą, zresztą widzisz, co się dzieje i w jak szybkim tempie się zbliżają (chodzi o
ostatnie liczne trzęsienia ziemi). Ten czas już się rozpoczyna, ale wy nie lękajcie się. Zajmujcie się
tworzeniem nowych form
(...)
A poza tym pragnę, aby zaznali lęku i trwogi przedśmiertnej ci, którym one są najbardziej potrzebne:
bogaci i pewni siebie, zatwardziali w swoim zepsuciu, traktujący ubogich z pogardą i lekceważeniem; ci,
którzy śmieją się z miłosierdzia, gardzą współczuciem, sami mianując siebie władcami losu i życia innych
ludzi; ci, którzy odrzucili Mnie ze swego życia (odepchnęli z odrazą i niechęcią). Ich działalność pragnę
zakończyć.
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Myślisz, że ich nie żałuję. Żałuję. Ale po stokroć bardziej lituję się nad tymi, którym oni niszczyli i niszczą
życie, nie pozwalają żyć po ludzku, godnie &mdash; a takich są miliony. Tych, którzy Mnie sami nie chcą,
uratować nie mogę, ale mogę wyzwolić skrzywdzonych przez nich, uciemiężonych, uwięzionych i
prześladowanych.
(...)
Zapowiedziane czasy trwogi i śmierci już się rozpoczynają, ale wy ogniskujcie się na tworzeniu dzieł
miłosierdzia, dzieł pokoju, gdyż taką rolę przeznaczyłem waszej ojczyźnie. Troszczcie się o waszych
sąsiadów, troszczcie się o Wschód. (...) Władze Kościoła w Polsce muszą zrozumieć, że nadchodzi coś
zupełnie nowego i trzeba działać w inny sposób, bardziej ofiarnie i pracując w łączności ze
społeczeństwem, a nie ponad nim. (...)

Będę wam tarczą i opoką. Dlatego nie lękajcie się, bo nawet śmierć ciała, jeśli Ja przy was jestem, nie
przerazi was i nic wam uczynić nie zdoła. Przeprowadzę was przez nią sam i nie doznacie trwogi.
Pamiętajcie, że nieśmiertelni jesteście i dom wieczysty macie zapewniony. Kto z was z ucisku przybywa,
otrzymuje ode Mnie szczęście nieskończone. Nie lękajcie się śmierci; lękajcie się grzechu, oczyszczajcie
się i gotujcie, aby czas katastrof, klęsk, grozy i śmierci zastał was o Mnie opartych i czystych.
(...)

&bdquo;Koło ratunkowe" 13 II 1991 r. Anna, o. Jan

Za to coraz jaśniejsze staje się dla was, moi przyjaciele, że lęk o życie, groza i przerażenie są
ostatecznym lekarstwem, jakie miłość moja może wam zaofiarować. Jest to ostatnie moje koło ratunkowe.
(..)
Moje dzieci. Dziękuję wam za wasz wkład pracy w książkę (Zaufajcie Maryi), którą pragnę wam
(Polakom) dać ku ratunkowi waszemu. Obiecuję wam, że towarzyszyć jej będzie moje błogosławieństwo i
łaska otwarcia się waszych umysłów na słowa moje i Matki mojej. Kiedy książka wyjdzie, spełniony
zostanie pierwszy etap mojego planu ratowania was. Zrozumiecie, kim jest dla waszego narodu Maryja,
jak bardzo was kocha i jakie ma plany pomocy wam. Pamiętajcie, że Ona buduje Mi tron w waszym
kraju. Ale robotnikami budowy musi być cały wasz naród.
(...)
Chcę, ażeby &bdquo;Słowa" moje dotarły jak najszybciej do tych, którzy zagrożeni są i to, co Ja im daję,
jest jak gdyby kołem ratunko-wym, którego będą się mogli uchwycić w czasie nawałnicy. Inaczej zginą,
bo Ja i tylko Ja jestem wam ratunkiem wobec grozy szalejącego zła i ze Mną tylko wytrzymać możecie
napór nieprzyjaciela i ostać się. Inaczej porwie was jego wicher i wtedy podzielicie los narodów, których
byt rozsypie się i pozostaną ruiny i nędza.
(...)
[Pytanie domyślne każdego z nas: Panie, kiedy to będzie?]

Spodziewaliście się ode Mnie dat: dawałem wam przykład z drzewa figowego &mdash; przeczytajcie
jeszcze raz ten fragment (Mt 24, 32-33).

&rdquo;A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście
wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko
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jest, we drzwiach.&rdquo;

[widzimy, że chodzi o czerwiec &ndash; &rdquo;że zbliża się lato&rdquo; Dopisek wydawcy KLD]
(...)
I Ja, Anno, oczekuję tej pory. Wiem, że niepokoi cię termin, bo chcesz uprzedzić innych. Podam ci go,
kiedy będzie już bardzo bliski, abyś się nie martwiła o twoich bliźnich. Ale jeszcze wytrzymaj, przyjmując
niewiedzę jako pokutę za wspólne winy. Dobrze? Jutro będę cię potrzebował, córko.
(...)

Przekaż (Janowi), że nie chcę wam podawać dnia, ale podałem już porę roku (Iz 18, 5) i miejcie ją w
pamięci!

&bdquo;Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną i zawiązany owoc stanie się dojrzewającym gronem,
wtedy On obetnie gałązki winne nożycami, a odrośle oddawszy odrzuci."

cd. werset 6:

&bdquo;Wszyscy razem pozostaną dla górskich ptaków drapieżnych i dla dzikich zwierząt na ziemi.
Drapieżne ptaki na nich żerować będą latem, a wszystka dzika zwierzyna na nich przezimuje.&rdquo;
(....)

[Tu też widzimy wyraźnie, że chodzi o miesiąc czerwiec dopisek wydawcy KLD]
Ale czas oczyszczenia już jest w drzwiach

- Zdaje się, dzieci, że wy nawet znajdując się w oku cyklonu nie będziecie się orientować, że w nim
jesteście. Rozejrzyjcie się dookoła w tym, co się dzieje na Zachodzie, jak narody pyszne swoim
bogactwem i bronią targują się o pierwsze miejsce w rządzie Europy dążąc do władzy nad całym światem
- a czynią to w przededniu własnej zguby. Zaś Syn mój mówił wam: zabiegajcie o przyjaciół wśród
państw skromnych i ubogich. (...)

Wciąż jeszcze możecie wybierać, ale to już czas krótki, a także wybór wasz ostateczny.

To są już ostatnie ostrzeżenia i ostatnie moje napomnienia. www.apokalipsa.info.pl Krzysztof
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MUSIMY ZACHOWAĆ CHRZEŚCIJAŃSKĄ TOŻSAMOŚĆ

Katolickie media, w tym "Nasz Dziennik", Radio Maryja i Telewizja Trwam, spotykają się z tyloma
sprzeciwami i tak wielu chce, by zamilkły, bo mówią prawdę, o której inne polskie media milczą - mówił o
tym ks. bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy Kościoła łódzkiego, w homilii wygłoszonej podczas
wczorajszego spotkania Rodziny Radia Maryja w łódzkiej parafii Ojców Pasjonistów pw. Matki Bożej
Bolesnej. Biskup Kościoła łódzkiego podkreślał, że nasza Ojczyzna potrzebuje ludzi sumienia. - Przeraża
nas dziś, gdy wielu mówi, że kiedy idzie się do pracy, sumienie trzeba zostawić na progu własnego domu.
Że parlamentarzysta, przekraczając próg Sejmu, powinien sumienie pozostawić w szatni. Jakich ustaw
możemy się więc spodziewać, jeśli będą podejmowane bez sumienia? - pytał kaznodzieja. Zwracał też
uwagę, że coraz wyraźniej słychać głosy, które próbują wywierać presję na Kościół - by szedł z
"postępem", by był bardziej atrakcyjny. - Dlatego niektórzy postulują, aby zmieniać Ewangelię,
"dostosować" ją do współczesnej kultury. Pytam więc: czy Kościół ma zrezygnować z prawdy? Czy
Ewangelię trzeba okroić z niewygodnych zdań Jezusa? Czy to Ewangelia ma się dostosowywać, czy raczej
odwrotnie? Ksiądz biskup z całą mocą zaznaczył, że Kościół nie pomoże człowiekowi, jeśli zacznie się do
niego dostosowywać. - My musimy zachować swoją tożsamość opartą na Chrystusowej Ewangelii. Tylko
wtedy świat może być lepszy. Świat od nas musi się dowiedzieć, że jest chory - wskazywał hierarcha.
Dodał jednak, że na tę chorobę jest lekarstwo: w Ewangelii Chrystusa. - Wtedy będziemy światu
potrzebni jako świadkowie Ewangelii Chrystusa żyjący Jego prawdą - zakończył pasterz Kościoła
łódzkiego. Łącząc się telefonicznie z zebranymi w łódzkim kościele o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia
Maryja, apelował: - Bierzmy się wszyscy do pracy dla Kościoła i dla Ojczyzny. Każdy człowiek niech
będzie takim ognikiem, który będzie rozpalał następny. całość

Tak!
To prawda najważniejsza na tym świecie: Bóg kocha Ciebie
teraz, w tej chwili!
Nie doświadczasz tego, bo oddziela cie od tej Miłości twój
grzech i skutki grzechu Innych ktoré zraniły cię.
Co z tym zrobić?! Uznaj swój grzech i przyjmij zbawienie
i uzdrowienie od Jezusa!

Odwróć się od grzechu i uwierz, że Jezus jest Tym, który chce
Cię uratować od twego smutku, lęku, bezsensu ...
On chce uzdrawiać serce twoje!
On chce ci dać nowe życie!
Dobra Nowina jest dla ciebie!
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Kościół żyje miłosierdziem. Z przebitego boku Chrystusa wypływają zdroje życiodajnej łaski, grzesznikom
daje która odpuszczenie win, umarłych przywraca do życia. Wiara otwiera nam drogę do WSPÓLNOTY
Kościoła i do zdrojów Bożej miłości. Ci, którzy nieustannie doznają Miłosierdzia, sa powołani, aby "iskrę"
Bożej miłości Tym zanieść, którym bieda materialna, moralna, duchowa odbiera nadzieję.
O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" kwiecień / maj 2003, s. 28

Nadzieja zawieść nie może, nawet w największym mroku
wiary, która już zaręcza dziedzictwo jeszcze niewidzialnych przez przygotowanych przez uniżone Słowo
lub
Miłości zawsze największej, cierpliwej, wszystko znoszącej, zwycieżającej wszystko
tych trzech niech nigdy nie zabraknie!
(Ks.R.K.)

Zwycięski Niech Nowonarodzony Chrystus Król Wszechświata będzie Miłością, nadzieja, sila i jedynym
Zwycięstwem.

To jest Dobra Nowina dla Ciebie!

Bo góry moga ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się
moje przymierze pokoju, mówi Pan (Iz 54,10)

Niezależnie od tego, co myślisz, wiesz na ten temat, jakie masz doświadczenia, ktore jest fakt!
Bóg kocha Ciebie właśnie dzisiaj!
Takim, Jakim jesteś teraz! Niezależnie od tego, co robisz i co zrobiłeś, to jest Prawda Boża!
"Miłością cię umiłowałem wieczna, dlatego tak długo okazywałem ci laske. Jer.31, 3

Bóg kocha ciebie dzisiaj, w tej chwili!
Kocha cię nie dlatego, Że jesteś dobry ale dlatego i tylko dlatego, Że jesteś Jego dzieckiem, dzieckiem
ukochanym!

Nie kocha Cię też za to kim jesteś, jaki jesteś, co robisz co za Lub. Kocha cię bo jest twoim ojcem i cię
stworzył z miłości i przeznaczył do miłości;
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On kocha cię osobiście, wie o Tobie wszystko, zna twoje radości i troski. Jest przy tobie i twoich
radościach w cieszy się razem z tobą. Jest też razem z tobą w momentach trudnych i cierpi gdy ty
cierpisz.

"Tak bowiem Bóg umiłował ciebie, że syna swego Jednorodzonego dał, abyś Ty, gdy uwierzysz w Niego,
nie zginął, ale miał wieczne życie". J.3, 16
"Pan nie zwleka z obietnicy dotrzymaniem, uważają niektórzy chociaz, zwleka ze, Lecz Okazuje
cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, chcę lecz, aby Przyszli wszyscy do
upamiętania." 2. Piotr. 3:9

Bóg nie zwleka i chce .. ... abyś nie zginął, chcę aby wszyscy włącznie z toba przyszli do upamiętania.
2P.3, 9
Teraz Pismo Święte, Biblię, możesz odczytywać jako Słowo Boże skierowane bezpośrednio Ciebie zrobić!

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. J.15, 9

Czyż może niewiasta zapomnieć ow w w swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego lona? Nawet,
Gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49,15)

Nawet Gdyby wszyscy o tobie zapomnieli i wszyscy odwrócili się od Ciebie Bóg nigdy Cię nie zostawi Zawsze Będzie cię kochać!
I On nie chce tylko byś wiedział o tym - On pragnie byś pozwolił Mu się ukochać, byś pozwolił aby przez
Niego zanurzył cię w oceanie swej Miłości! - On chce przytulić Cię jak najmocniej do serca swego!

Jesli to wszystko jest prawdą, dlaczego robić tego nie doświadczam ...?
Byc może nie ODCZUWASZ TEJ MIŁOŚCI, dlaczego?

Potrzebujesz modlitwy? --->
Zostaw swoja Intencje!
Szukasz? WSPÓLNOTY---> Przyjdź do nas!
Kliknij w obrazek
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Miłość Ojca - "Tak Bóg umiłował świat ..."

Może tyle razy słyszałeś: Bóg cię kocha. Wypowiadane w najróżniejszy sposób, w roznych momentach
twojego życia. Przez osoby, z którymi jesteś bardziej lub mniej emocjonalnie związany. Jak twoje serce
reagowało na te słowa. Czy doświadczyłeś, co to znaczy? Przypomnij sobie tę chwilę. A może "wiesz"
tylko ze słyszenia? Zatem pros Boga o doświadczenie Jego miłości. Bóg ciebie kocha - Może jesteś
skłonny zgodzić się z tym. Ale słowa: Bóg umiłował świat już trudniej ci przyjąć. Jak to? Ten świat i Tych
ludzi? Taki świat jaki mnie otacza? Ten, który przeczy, że Bóg istnieje? Tak, bo miłość Boża jest
niezależna od tego, czy ktoś zasłużył sobie na nia, czy nie. Jest za darmo. Gdyby Boża miłość nie wygasła
świata, się skończyła - wszystko rozpadłoby się w pył, przestało istnieć. Dziś Bóg zaprasza Ciebie do
tego, byś i ty, tak jak On dzielił się miłością. Zobacz jak to jest w twoim życiu. Czy kochasz również tych,
którzy na twoją miłość nie zasłużyli? Jak patrzysz na otaczający cię świat, na przyrodę? Czy widzisz w
niej ślady Boga? Czy dbasz o to, by była piękna?

(...) Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyznie i Narodowej kulturze
polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie
Chrystusie i matce Najświętszej, po całym Ładzie Bożym, nasza miłośc przede wszystkim nalezy się
naszej Ojczyznie, Mówię, dziejom i kulturze, z ktorej wyrastamy na polskiej ziemi .(...)"

PAMIĘĆ O KATYNIU NIE UMIERA

Kondolencje Ojca Świętego dla Narodu Polskiego
Szanowny Pan
Bronisław KOMOROWSKI
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Głębokim bólem napełniła mnie wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
jego żony oraz osób, które towarzyszyły mu w drodze do Katynia. Spośród nich pragnę wymienić Pana
Ryszarda Kaczorowskiego, byłego Prezydenta RP na uchodźctwie, biskupa polowego Tadeusza Płoskiego,
prawosławnego arcybiskupa polowego Mirona Chodakowskiego i ewangelickiego duszpasterza polowego
ks. Adama Pilcha.
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Wszystkie ofiary tego dramatycznego wypadku &ndash; parlamentarzystów, polityków, przedstawicieli
wojska i Rodzin Katyńskich i inne osoby &ndash; polecam łaskawości miłosiernego Boga. Niech przyjmie
ich do swojej chwały. Rodzinom tych, którzy zginęli i wszystkim Polakom składam szczere kondolencje i
zapewniam o mojej duchowej bliskości. Na ten trudny czas wypraszam dla Narodu polskiego szczególne
błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

BENEDYKT XVI, PAPIEŻ
Watykan, 10 kwietnia 2010 r.

OJCZYZNO MA...

1. Poprzez kraj przeszedł okrzyk grobowy * Kiedy kat podniósł znów krwawą dłoń * Pozostały sieroty i
wdowy * Ojców, mężów nastąpił skon.

Ojczyzno ma tyłeś razy we krwi skąpana * Jakżeż wielka jest Twoja rana * Jakżeż długo cierpienie Twe
trwa!

2. Tyle razy pragnęłaś wolności * Tyle razy tłumił j ą kat * Ale zawsze czynił to obcy * A dziś brata zabija
brat

Ojczyzno ma...
3. Biały orzeł znów skrępowany * Krwawy łańcuch zwisa u szpon * Lecz już wkrótce zostanie zerwany * I
wolności uderzy znów dzwon
Ojczyzno ma...
4. O Królowo Polskiej Korony * Wolność, miłość i pokój racz dać * By ten naród boleśnie dręczony *
Odtąd wiernie przy Tobie trwał
O Matko ma. Tyś Królową polskiego narodu * Tyś wolnością w czasie niewoli * I nadzieją gdy w sercach
jej brak

Piosenka napisana w dniach stanu wojennego w 1981 roku. Śpiewano jest przede wszystkim na Mszach
za Ojczyznę.
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Uroczystość poświęcenia pomnika Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie ) 21.11.2010)

Kolęda dla nieobecnych ( kliknij w baner)

Droga do nieba
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