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Pokolenie, użyźnione Moimi ciepłymi promieniami Światła, mówię tobie, 

że zostaniesz wyniesione do nadprzyrodzoności i przebóstwione [18] w Naszej 

Trójjedynej Boskości. Dziś, (...) każdy widzi tak daleko, jak potrafi widzieć. 

Jednak po Moim przejściu przez was wszystkich nie będziecie już więcej 

ograniczeni do widzenia w sposób, w jaki spostrzegacie teraz. Lecz w sposób 

najbardziej niewysłowiony i najbardziej boski ujrzycie Moje Światło i 

przenikniecie nawet sprawy Boga, które są przed wami zakryte, bo zobaczycie 

rzeczy w Moich promieniach.[19] Całe wasze ciało rozbłyśnie promieniejącym 

Światłem. Ja będę Lampą waszego ciała,[20] która napełni je wspaniałościami 

Naszego Królestwa. A są nimi: mądrość, łagodność, miłość, miłosierdzie, 

radość, pokój, cierpliwość, wierność, prawdomówność, dobroć i uprzejmość.
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 Vassula Ryden, Prawdziwe życie w Bogu, w: http://www.duchprawdy.com/oredzia_ducha_swietego.htm. 



Komentarz przed aktem pokutnym: 

 

 

 

 

 

Dla tych (...) – którzy szukają raju w prostocie serca i którzy nie 

wystawiają Mnie na próbę – wyleję Moje Światło. Moje Promienie oświetlą ich. 

Wtedy wytyczę w nich Moją drogę i oczyszczę ich. A kiedy drżąc dojdą do 

uznania swej nieczystości i grzechów, wtedy z jękiem, brzmiącym jak płacz 

nowo narodzonego, urodzą się do nowego życia we Mnie, poddawszy się 

Zazdrosnej Miłości. Po zdobyciu ich przez Błogosławieństwo wleję w nich 

jakby ożywiającą Rzekę. Moje ożywcze przejście w nich nie będzie 

niedostrzeżone. Nie będę jak statek, który przecina silne fale, nie pozostawiając 

śladu tam, gdzie przepłynął. [Nie będę] jak ptak szybujący w przestworzach, 

który nie zostawia żadnego dowodu swego lotu ani znaku swego przelotu. 

Przyjdę do nich i poślubię ich i przyoblekę ich w Chrystusa. Przemienię ich 

dusze w Eden, gdyż będą nosili Boga ze sobą jak swą Lampę. To będzie znak, 

który zostanie im dany w Mojej niewysłowionej Świętości. Pozostanę w nich, 

troszcząc się o nich.
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 Tamże. 



Akt pokutny: 

 

1. Nie możesz być zaskoczona, że świat pozostaje dziś martwy na Moje 

wezwanie i kiedy słyszy – nie rozumie. Tak długo, jak długo będzie nimi 

kierował Zły i będą lgnąć do tego przemijającego świata, pozostanę dla 

nich Kimś nie znanym.
3
  

Przepraszamy Cię, Duchu Święty za to, że jesteś tak mało kochany, 

przepraszamy, że tak wielu ludzi nie zna Cię, tak wielu zamknęło swoje 

serca na Twój głos. 

 

2. Zatem nie patrz na nikogo innego, Moja droga, jak tylko na twego Boga 

Trzykroć Świętego. Niech nikt inny na ziemi nie daje ci takiej radości, 

jak Ten, który karmi cię mlekiem Życia ze Swych Źródeł. Nie tęsknij z 

miłości do nikogo innego na ziemi, jak tylko do Króla Królów, 

Pierwszego i Ostatniego i do Jego Domu.
4
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, że jeszcze niejednokrotnie nie 

potrafimy ukochać Cię ponad wszystko, że są w naszym życiu osoby i 

sprawy, które są dla nas ważniejsze od Ciebie. 

 

3. Głębokości Boga to bogactwa, które nie są z tego świata. Zachowanie 

ich beze Mnie jest niemożliwe. Przeniknięcie zamiarów Boga lub pojęcie 

Jego sposobów [działania] jest beze Mnie niemożliwe. Jeśli jednak 

uznacie Mnie w waszym sumieniu, wtedy Ja – przenikając waszą 

inteligencję – ukształtuję was we Mnie, abyście się Nam podobali 

rzeczywiście.
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Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za naszą pychę, za to, że jeszcze 

tak często sami chcemy wszystko pojąć i zrozumieć i tak rzadko 

przyzywamy Twojej pomocy. 
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4. Gdybyście Mnie szukali w prostocie serca, nie wystawiając Mnie na 

próbę, wtedy Ja w Mojej życzliwości zstąpiłbym z nieba jak błyskawica 

do waszych ciał i byłbym waszą lampą.
6
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za te momenty naszego życia, w 

których nie poszliśmy za Twoimi natchnieniami, przepraszamy, że 

wystawialiśmy Cię na próbę. 

 

5. Ja was przemienię z buntowników w istoty prawe.(...) Wtedy grzech nie 

będzie miał już nad wami żadnej władzy. Grzech jest w was jak zły pan. 

Nie powinniście dawać temu panu żadnej okazji, w żadnych 

okolicznościach, do panowania nad wami. Jednak Ja, który jestem 

źródłem wszystkiego co dobre, mogę pokonać waszego złego pana, jakim 

jest grzech, gdyż Moje Prawo to Prawo Dobroci i Życia, zwyciężające 

wszelkie wasze złe skłonności. Przyjdźcie znaleźć Mnie w prostocie serca 

i przywiążcie wasze serce do Mnie.
7
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za każdy, nawet najdrobniejszy 

grzech, którym Cię obraziliśmy. 

 

6.  Dzięki Mnie (...) wasze ciało jest żywe i we Mnie i przeze Mnie będziecie 

uznani za dzieci Boże. To dlatego powinniście Mi pozwolić królować w 

waszych sercach i uczynić was córkami i synami Najwyższego. Pismo 

mówi «Błogosławieni czystego serca, gdyż oni ujrzą Boga». Aby ujrzeć 

Boga i uznać Go za waszego Ojca, powinniście się zrodzić ze Mnie, 

Ducha Świętego, przez łaskę. W przeciwnym razie jak ujrzycie Boga?
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Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za te wszystkie momenty 

naszego życia, kiedy nasze serca były zamknięte na Twoją Świętą 

Obecność. 
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Komentarz przed modlitwą wiernych: 

 

 

 

 

 

Zdaj się na Mnie, umiłowana, gdyż to Ja doprowadzę tak wielu, jak to 

tylko możliwe, do zjednoczenia z Naszą Jednością i włożę w nich Światło, aby 

zostali napełnieni całkowitą pełnią Naszej Trynitarnej Boskości. Przyjdźcie i 

dowiedzcie się: w doświadczeniach Ja zawsze jestem z wami. Ja jestem waszym 

Pocieszycielem i tam, gdzie jest rozpacz, pocieszam i uzdrawiam. Ja jestem 

Dawcą Życia. Moim chrzcielnym pocałunkiem tchnę na was i odnawiam was. Ja 

was odnawiam, żeby wasze duchowe skłonności – tak bardzo przeciwne Bogu i 

jeszcze tak bardzo ludzkie i światowe, prowadzące was do śmierci – mogły być 

przemienione i przebóstwione w Mojej Boskości i Szlachetności i żeby stały się 

jak u aniołów i świętych. Próbuję was wszystkich przyciągnąć do dziecięcego 

związku z Bożą Miłością: z Ojcem i Synem oraz ze Mną samym, abyście się w 

Nas poruszali i abyśmy My poruszali się w was. Mogę przemienić wasze 

uwięzione myśli i wyzwolić je, żeby one i wasze wypowiedzi dotyczyły jedynie 

rzeczy duchowych.
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 Tamże. 



Modlitwa wiernych: 

 

1. Zatem przyjdźcie i przyśpieszcie waszego kroku. Zbliżcie się, a Ja was 

uniosę na Moich skrzydłach, abyśmy się wzbili na wyżyny niebios. Ja 

was zawiodę do Naszego wybranego miejsca, gdzie są wszyscy Moi 

święci, namaszczeni przez Nas – Trzykroć Świętych. Czy nie 

wiedzieliście, że wy też posiadacie miejsce wyznaczone pomiędzy nimi? 

Bądźcie ufni i przyjdźcie do Mnie, (...). Doprowadzę wasze dusze do 

uświęcenia.
10

 

Módlmy się za Kościół Święty, aby na nowo rozpalił w sercach 

wiernych ogień miłości i cześć do Ducha Świętego. 

 

2. Bądź jak gazela, biegnij szybko poprzez wąwozy, przemierzając doliny z 

Naszym Słowem, a Ja będę z tobą. Bądź jak lilia dzięki czystości swych 

intencji. Wydzielaj czystą mirrę nad Kościołem – który Chrystus odkupił 

Swą własną Krwią – żebyśmy pewnego dnia mogli powiedzieć: «Jakże 

miły jest twój zapach. Woń jego jest ponad wszelkie inne przyprawy 

[korzenne]. Ja będę z tobą. Ogarnę cię Moim tchnieniem, Mój ogrodzie, 

żeby rozszerzać wszędzie twój słodki zapach. Bądź wszczepiona we Mnie 

i niech twoja wiara umacnia się dzięki sile Mojej Mocy.
11

 

Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby 

rozpaleni ogniem Ducha Świętego szli na cały świat i z mocą głosili 

Słowo Boże. 

 

3. Ja jestem Bramą, przez którą wchodzą cnoty. Jak zapewniło o tym Moje 

Słowo, ożywiłbym twą miłość do Dobrej Nowiny, żeby twoja gorliwość w 

szerzeniu Ewangelii Pokoju zrównała się z tą, jaką posiadali pierwsi 

apostołowie. A wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, pozostawisz za sobą 

Mój zapach, ogarniając wonią naród po narodzie, gdyż Ja będę zawsze z 

tobą.
12

 

Módlmy się za Księdza Piotra, aby Duch Święty jeszcze bardziej 

ożywiał Jego miłość do Dobrej Nowiny. Módlmy się, aby głoszone przez 

Niego Słowo Boże przenikało do ludzkich serc i przemianiało je. 
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4. Kto ma Mnie w sobie, nie będzie szukał występków, lecz prawdziwych 

cnót. Ja jestem prawdziwą Lampą waszego ciała. Ona napełnia całe 

wasze ciało bogactwami i wspaniałościami Naszego Królestwa. Tymi 

skarbami i wspaniałościami są cnoty. Gdzie jest Światło, tam jest cnota. 

Gdzie jest Ciemność, tam jest występek. Nie łudź się, przywiązując się do 

tego umierającego świata, lecz bądź Mi wierna, a będziesz żyła ze Mną 

w miłości. Kochaj cnotę.
13

 

Módlmy się, abyśmy z wielką ufnością otworzyli dzisiaj nasze 

serca na obecność Ducha Świętego. Módlmy się, abyśmy zawsze byli 

posłuszni Jego natchieniom i nie opierali się Jego działaniu. 

 

5. Czy widzisz, jak Nasza Trynitarna Świętość i Czułość niczym słodka woń 

ogarnia Wszechświat, napełniając go zapachem? Wszystkie dusze, z 

którymi jestem zjednoczony, stają się oblubienicami. Naszą zażyłością 

pociągamy je ku Nam i stajemy się dla nich Oblubieńcem w każdym 

dniu ich życia. A one, zakochane w Nas, ufnie powierzają Nam siebie i 

to w sposób tak pełny, że pachną Naszą Boską Miłością, stając się jedno 

z Nami... Teraz, Moja bardzo droga duszo, miej odpoczynek we Mnie i 

pozostań Moim tryumfem.[1] Wraz z Ojcem i Synem mówię ci: Kochaj 

Jedynego Boga w Trójcy z całego swego serca, z całej swej duszy i całym 

swym umysłem.
14

 

Módlmy się, aby Duch Święty dotknął i rozpalił serca tych, którzy 

odeszli od Boga, módlmy się, aby otworzyli swoje serca i pozwolili się 

pokochać. 

 

6. Dla tych, którzy Mnie kochają, Ja naprawdę jaśnieję bardziej niż słońce, 

przewyższając blaskiem wszystkie konstelacje razem wzięte. I jak Ja 

góruję [nad wszystkim], tak też mogę napełnić wszystkie rzeczy Moim 

blaskiem, nie będąc zawartym przez ich ograniczenia. To jest sposób, w 

jaki rozwijam Moje Światło w waszych duszach, nakazując, by wszystko 

w was było dobre, abyście wy z kolei odzwierciedlali Moją Dobroć i 

wzrastali w cnocie.
15 

Módlmy się, aby Duch Święty uświęcał i napełniał Swoim blaskiem 

nasze serca. 
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Komentarz na ofiarowanie: 

 

 

 

 

 

Wasze zdanie się na Mnie to jedyny sposób, dzięki któremu mogę 

przemienić waszą myśl. [Czyniąc to] posiądziecie myśl Chrystusa, odkryjecie 

Naszą Wolę i będziecie wiedzieć, co jest dobre i czego My pragniemy, czego 

uczynienie jest rzeczą doskonałą. Zatem nie pozwalajcie waszemu ciału 

protestować... Choć wydaje się, że jestem Kimś niedostępnym dla oka i 

niedosięgłym, absolutnie nigdy nie widzianym, to jednak pozwalam się 

zobaczyć w pełnej jasności. Wypowiadam słowa Mądrości i jak przyjaciel, który 

zwierza się przyjacielowi, powierzam wam Moje tajemnice, żadnej przed wami 

nie ukrywając. Ukazuję Siebie, stając naprzeciw was i – chociaż Bezkształtny – 

przyjmuję kształt w waszym duchu.
16
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Komentarz przed dziękczynieniem: 

 

 

 

 

 

Ja Sam będę Tym, który ich przyoblecze w weselne szaty, koronując ich 

Moim Bóstwem, królewską koroną wspaniałości, diademem piękna Rąk Trójcy. 

Nikt nie jest godzien takich zaszczytów, lecz w Mojej niewypowiedzianej 

Miłości rzekłem: “Teraz noc musi ustąpić przed światłem, a występek przed 

cnotą”. Będę działał w ich duszach w taki sposób, że umiarkowanie, 

roztropność, sprawiedliwość i moc staną się ich bogactwem. (...) dam im 

zrozumieć, że nieśmiertelność znajduje się w spokrewnieniu z Nami: z Bogiem 

w Trójcy. Cóż bogatszego od tego dzieła miłosierdzia, jakiego Ja, Bóg, w nich 

dokonam? Wtedy, tchnąwszy życie w te dusze, ześlę z Mojego chwalebnego 

Tronu Mądrość, żeby stała się ich cudem. Wtedy wszystko – co było starte na 

popiół w jałowości tej ziemi w czasie tych lat – Ja, w Mojej Boskiej życzliwości 

ożywię i sprawię, że zakwitnie każdy, kto tego pragnie.
17
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Dziekczynienie: 

 

1. Ja was nie odrzucę. Czy widzicie, do jakiej pobłażliwości skłania Mnie 

Moja miłość do was? W tych dniach zstępujemy jako trzej Świadkowie: 

Ja z Ojcem i Synem. Bóg Ojciec jest Duchem i On Mnie wysyła: Mnie, 

Ducha Prawdy, żebym był z wami na zawsze i doprowadził was do pełni 

Prawdy.
18

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że przychodzisz do nas – 

nędznych stworzeń i obiecujesz, że pozostaniesz z nami na zawsze. 

 

2. To dla Mnie oddychasz, skąpana Moim Światłem. To we Mnie 

poruszasz się i jesteś, nigdy nie przestając być, gdyż Mój Majestat góruje 

nad ziemią i nad niebiosami, i nad wszystkim, co w nich się znajduje. A 

z Moich Ust pełnych łaski płynie bogactwo i cześć, ubogacając 

wszystkich, którzy Mnie kochają. Ubogaca ich poznanie Nas jako 

Trójcy, a jednak Jednego [Boga] w jedności istoty. Z czułością są 

pouczani o niebieskich prawdach. Ich duchy wznoszą się jedynie ku 

rzeczywistościom niebieskim.
19

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoje pouczenia i natchnienia. 

Dziękujemy, że nigdy nie zostawiasz nas samych i zawsze możemy liczyć 

na Twoją pomoc. 

 

3. Spójrzcie, Oblubieniec pochyla się nad wami, żeby wam wszystkim 

udzielić słów życia. One ozdobią was wszystkich królewską purpurą. 

Jeśli otworzycie swe serca, otrzymacie ode Mnie, dzięki łaskawości, łaski 

uświęcające, które wzmocnią wasze dusze i doprowadzą was do 

doskonałości.
20

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za wszystkie dary i łaski, którymi 

nas obdarzyłeś. Dziękujemy za Orędzia, które do nas skierowałeś, dzięki 

którym mogliśmy lepiej Ciebie poznać i bardziej pokochać. 
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4. W Naszej doskonałej Mądrości przyznaliśmy temu pokoleniu i 

pokoleniom przyszłym różnorodne łaski, jakich nigdy dotąd nie było w 

historii. Dla ich zbawienia wzbudziłem proroków, żeby im pomóc pojąć 

Naszą Boską Wolę i dojść do najpełniejszego poznania Jej.
21

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty za Księdza Piotra. Dziękujemy za to, 

że poprzez Niego kierujesz do nas Swoje Słowo. Dziękujemy za 

wszystkie łaski, które otrzymaliśmy dzięki Jego orędownictwu. 

 

5. Nie poddawaj się w walce. Ja będę z tobą. Noś Krzyż Chrystusa i bądź 

rozmiłowana w Krzyżu, a Ja będę z tobą. Złóż wiarę w Bogu i otocz 

chwałą Imię Ojca. Zachęcaj twe pokolenie do dojścia do poznania Ojca. 

Powiedz im, że On jest Ojcem łagodnym i Bogiem pociechy. Rozszerzaj 

poznanie Go, a Ja będę z tobą.
22

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że towarzyszy nam i 

umacniasz nas na naszej drodze krzyżowej. 

 

6. Ja stanę się twoim osobistym Pomocnikiem oraz Towarzyszem i także 

twoją rodziną, twoim bratem, twoją siostrą. Ja stanę się Tym, który cię 

poniesie.[4] (..) Ja ci ukażę największą głębię twego serca i także 

głębokości myśli Boga. Ja – wzrastając w tobie, a pomniejszając ciebie – 

z dobrocią ukażę ci Moją łaskę. Jutrzenka wstanie w tobie, a Noc umrze. 

Jestem Światłem twojej duszy i jestem wspaniały jak Paruzja: rozbłysnę 

w tobie i rozpocznie się związek ze wszystkimi Moimi aniołami i 

świętymi, Nasze Boskie zjednoczenie w miłości.
23

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że odsłaniasz przed nami 

przestrzenie, które dotąd były przed nami zakryte. Dziękujemy Ci za tę 

wielką łaskę, na którą niczym sobie nie zasłużyliśmy. 
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Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

Nie przychodźcie do Mnie z nieufnością ani z błyskotliwą światową 

przemową. Nie zbliżajcie się do Mnie próżni, występni lub fałszywi. Żaden z 

przychodzących w taki sposób, nigdy Mnie nie posiadł ani Mnie nie ujrzał. 

Jednak dusze, które chodzą w światłości skruchy i niewinności nie zostaną 

pozbawione Mojej Obecności. Pospieszę ku nim z Mojej Chwały we 

wspaniałym świetle, a za Mną podążą miriady aniołów, żeby ich uzdrowić, 

odnawiając ich i czyniąc ich jednym duchem z Moim, żeby odziedziczyli Moje 

Królestwo. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Mojego Królestwa, gdyż to, co 

jest zniszczalne, nie może odziedziczyć tego, co trwa na zawsze. Wtedy, 

żebyście zrozumieli, kto jest Jedynym Bogiem w Trójcy, Jednym w jedności 

istoty, uzdrowię was z waszej winy, wlewając w was jakby rzekę, orzeźwiając 

waszą suszę i jałowość. Naprawdę nikt nie jest godny oglądać Boga. Choćby 

pośród was był ktoś doskonały, lecz brakowałoby mu Mądrości i Światła – tego, 

co pochodzi ode Mnie – byłby uważany za nic.
24
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Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

Jeśli Mnie przyjmiesz jako twego Pomocnika, przyjmiesz Nadzieję. Ja zaś 

– jako Ten, który wie, jak wyrazić twe błaganie – wyrażę je słowami Mądrości i 

zgodnie z Naszą Myślą: w sposób, jaki będzie Nam miły. Ja jestem twoją 

Nadzieją, odkąd w tobie ustanowiłem Moją Siedzibę. Ciesz się nadzieją, że Ja 

cię o calę i wzniosę. Ciesz się wolnością, jakiej Ja ci udzielam, i posiadaj Mnie, 

jak i Ja ciebie posiadam. Wtedy, dopiero wtedy Moje Królestwo rozpocznie się 

w tobie... Rozpocznie się, gdy twoja dusza stanie się tak piękna jak małżonka 

obleczona w weselną szatę dla oblubieńca. Wtedy uświadomisz sobie ze łzami 

w oczach, że nie byłaś stworzona po to, aby pozostać niezamężną, lecz byłaś 

Moją oblubienicą, a Ja, Duch Święty – twoim Oblubieńcem, Małżonkiem całej 

ludzkości.
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 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 

Zdobyłeś dla Siebie to moje zbuntowane serce, dzięki Twemu 

cudownemu uczuciu i Twojej Miłości. Ty wziąłeś moje brudne ręce w Twoje, 

przyciągając mnie blisko Siebie i w Ciebie. Tchnąłeś nowe życie w mą duszę. 

Chrzcielnym pocałunkiem położyłeś kres mojemu zbuntowaniu. O, nieopisana 

radości mojej duszy! Ty mnie nawiedziłeś, nie ośmielając się na początku 

ukazać mi ogromu Twojej miłości z obawy, że moje serce jest może zbyt małe, 

żeby ją pomieścić. Powstrzymałeś się od całkowitego objawienia mi żarliwości 

Twej Miłości, obawiając się, że w mojej ludzkiej kruchości ucieknę. Jednak w 

obfitości Twej Miłości poślubiłeś mnie... Zaślubiłeś mnie pomimo mojej 

wielkiej nędzy i moich win, łącząc mnie całkowicie z Twą Trynitarną 

Świętością. Ten darmowy dar udzielony dzięki Twej Woli, dany niegodnemu 

robakowi, jakim jestem, jeszcze dziś mnie zaskakuje...
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 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

O, niewysłowione Piękno Światła! Twoje Boskie Oczy były łagodne i 

uśmiechnięte. Uśmiechnąłeś się do mnie i ja też zaczęłam się do Ciebie 

uśmiechać. Twoje Oblicze, o Najświętszy, ma anielski wdzięk. Twoja Święta 

Twarz promieniowała miłością i czystością i była bliżej mojej niż kiedykolwiek 

dotąd. (...) Ty zaskoczyłeś mnie ukazując mi Siebie. Miłość Twego spojrzenia 

krzyżującego się z niewypowiedzianą czułością z moim była jak roziskrzone 

gwiazdy. Twoje Oczy były jak turkusowe przejrzyste morze, pełne pogody. Cóż 

mogę powiedzieć o nich ja, biedny robak? Twoje Boskie Oczy, mój Panie, są 

jak liturgia, ocean miłości, raj i pochłaniający ogień dla tego, komu bez jego 

zasługi zostało dane kontemplowanie ich...
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