
Komentarz na wstęp: 

 

 

 

 

Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest objawieniem Kościołowi i całej 

ludzkości mojego macierzyństwa w Duchu Świętym, który dokonuje przemiany 

oraz uświęca i przemienia oblicze ziemi. Te moje dzieci, które wytrwają w 

Wieczerniku mojego Niepokalanego Serca, przygotowuję już teraz, aby stały się 

moimi małymi apostołami, którzy poprzez łaskę mojego Syna i z moją pomocą 

będą nieść pokój i prawdziwe świadectwo wiary. Tryumf mojego Serca ukaże 

się też w sposób widoczny, gdyż Duch Święty, który mieszka w moim 

Niepokalanym Sercu, sprawi, że nastąpi wielki znak: ludy i narody będą się 

nawracać. Będziecie świadkami wielkich nawróceń, nawet najbardziej 

zatwardziałych grzeszników. Lecz wpierw musi przyjść oczyszczenie, a także 

ukazać się światło prawdy, w którym ludzkość będzie musiała opowiedzieć się, 

po czyjej stoi stronie.
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 Adam Człowiek, Oto czynię wszystko nowe, s. 104. 



Komentarz przed aktem pokutnym: 

 

 

 

 

Wy, moje kochane dzieci, jesteście wśród waszych bezbożnych 

społeczeństw jak owce pośród stada wilków. Dlatego właśnie teraz 

potrzebujecie światła i wsparcia Ducha Świętego, który już wkrótce z całą mocą 

i konsekwencją objawi światu jego grzechy. Jest to czas łaski, który ujawni się z 

całą łaską Bożego Miłosierdzia oraz Bożej Sprawiedliwości. Poruszy się niebo i 

ziemia w blasku objawiającej się Chwały i Majestatu Mojego Boskiego Syna. 

Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, pozwala wam poznać Mojego Syna i 

zbliżyć się do Niego. Jeśli otworzycie się na Jego działania, wtedy On z całą 

mocą wleje w was nowe życie – życie w łasce. Taki jest właśnie plan Boży 

odnowienia ludzkości, aby upadła ona na kolana przed Majestatem Bożym.
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 Tamże, s. 89. 



Akt pokutny: 

 

 

1. Zaufajcie Bogu we wszystkim, Moje kochane dzieci, gdyż tylko Boża 

interwencja, tylko Duch Święty może przemienić i odnowić oblicze 

ziemi. Nie dajcie się zwieść tym, którzy głoszą upadek Kościoła ani tym, 

którzy głoszą zbliżający się koniec świata. Zaufajcie Bogu we wszystkim 

i wiedzcie, że nic nie dzieje się bez Bożej wiedzy.
3
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za to, że daliśmy się zwieść tym, 

którzy głoszą upadek Kościoła i zbliżający się koniec świata. 

Przepraszamy, że zamiast zaufać Tobie szukaliśmy sensacji. 

 

 

2. Doświadczenie krzyża i odczucie jego bliskości jest autentycznym 

znakiem Sprawiedliwości Bożej, która wypala w was wszystko to, co 

oddala was od Boga. Doświadczenia i próby, które przeżywacie – 

znosząc je cierpliwie i uznając swoją grzeszność przed Bogiem – 

dokonują w was przemiany za sprawą Ducha Świętego, który działa z 

całą stanowczością i konsekwencją.
4
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za to, że nie potrafiliśmy 

przyjmować z pokorą i cierpliwie znosić cierpień i prób, których 

doświadczamy. 

 

 

3. Jestem zatroskana o wiele moich dzieci, które nie chcą otworzyć swoich 

serc na działanie łaski Ducha Świętego, który mieszka w moim Sercu. 

Otwórzcie się na płomień miłości Ducha Świętego i nie bójcie się podjąć 

wewnętrznej duchowej walki, aby On sam wypalił w was wszystko to, co 

przeszkadza wam w drodze do świętości. Nie lękajcie się poddać Jego 

oczyszczającemu działaniu, które was przemieni i umocni.
5
 

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

których zabrakło nam odwagi, aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie. 
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4. Wy jednak, Moje małe dzieci, podążajcie w nadziei i rozważajcie Słowo 

Boże. Zauważcie, że po „godzinie Damaszku”, którą przeżył apostoł 

Paweł, nastąpiło jego nawrócenie i z prześladowcy stał się gorliwym 

głosicielem Chrystusa i Jego Ewangelii. Nie wszyscy zdajecie sobie 

sprawę, jak wielkiej mocy, siły i odwagi udziela Duch Święty tym 

duszom, które szczerze pokutują i nawracają się do Boga całym swoim 

sercem! Tak będzie z tymi, którzy przyjmą światłość rozjaśniającą 

umysły i serca.6 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za tych, którzy wciąż obrażają 

Cię swoim grzesznym życiem, którzy nie chcą nawrócić się do Boga 

całym swoim sercem. 

 

 

5. Wsłuchujcie się w Słowo Boże, Moje dzieci, nie tylko podczas Mszy 

świętej, ale umacniajcie się nim także w waszych domach, w waszych 

rodzinach, a jeśli jest taka sytuacja – to w samotności. Znajdźcie czas, 

aby je rozważać, gdyż to jest modlitwa, która jednoczy was z wolą Ojca 

Niebieskiego, który wszystko ustanowił przez swoje SŁOWO. Jego wolą 

jest, abyście rozważali Jego Słowo i wypełniali je. Jeśli wytrwali 

będziecie, Duch Święty wam wszystko wyjaśni i przypomni i poprowadzi 

was, aby wasze czyny przynosiły pełny owoc.
7
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, że jeszcze tak mało czasu 

poswięcamy na rozważanie i kontemplowanie Słowa Bożego. 

 

 

6. Tak bardzo pragnę, moje kochane dzieci, abyście – pomimo 

przeciwności, prób i doświadczeń – nabrali odwagi. Duch Święty 

obdarzy was darem męstwa, abyście mogli złożyć wasze świadectwo 

prawdzie, która zawsze zwycięża. Dajcie się prowadzić poprzez moje 

Niepokalane Serce, moje kochane dzieci, a sami zauważycie, jak Duch 

Święty będzie was przemieniał i ubogacał. Pozwólcie, aby Jego łaska 

działała w was.
8
 

Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za te sytuacje, w których, z 

obawy przed ludzką opinią, zrezygnowaliśmy z dawania świadectwa o 

Bogu. 
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Komentarz przed modlitwą wiernych: 

 

 

 

 

 

Jak widzicie, moje kochane dzieci, ta walka staje się coraz trudniejsza, 

gdyż potrzeba coraz więcej waszego świadectwa pośród narzuconego kłamstwa 

i zbrodni. Lecz to jest czas dla was, abyście w prawdziwej wolności dzieci 

Bożych dawali świadectwo Prawdzie. Wasze apostolstwo, wasza droga do 

uświęcenia, to droga Prawdy, której nie bójcie się głosić! Sprzeciwiajcie się złu 

– każdy według łaski i daru wiary, który otrzymał. Dlatego proszę was, moje 

dzieci, umacniajcie waszą wiarę, wyznawajcie ją wszędzie tam, gdzie posyła 

was Duch Święty.
9
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Modlitwa wiernych: 

 

1. Duch Święty, który przebywa w Moim Niepokalanym Sercu, roztacza 

nieustannie swoją opiekę nad Kościołem i udziela jemu oraz jego 

wiernym dzieciom łask, aby pomimo braku jedności, szerzących się 

podziałów i niezgody, mógł wypełnić do końca swoje posłannictwo. 

Niech ta wiara umacnia was, Moje kochane dzieci, w coraz większej 

pewności, że obecność i przyjście Mojego Boskiego Syna dokonuje się za 

sprawą Ducha Świętego.
10

 

Módlmy się za Kościół Święty, aby Duch Święty udzielał Mu 

potrzebnych łask i pomógł wypełnić do końca Jego posłannictwo. 

 

 

2. Bez Ducha Świętego ani nie można wpatrywać się z wiarą, ani rozważać 

głębi Bożego Oblicza. Bez Jego działania i łaski nic nie możecie 

zobaczyć ani usłyszeć; bez Niego nic nie jest autentyczną wiarą. Aby być 

prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba więc prosić Ducha Świętego o 

wsparcie Jego łaską i umocnienie na waszej „drodze do Damaszku”. 

Aby być uczniem Mojego Syna, trzeba mieć przed oczami krzyż – jako 

zwycięski znak sprzeciwu wobec całego świata.
11

 

Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby Duch 

Święty wspierał ich Swoją łaską i umacniał na drodze duszpasterskiej 

posługi. 

 

 

3. Aby narody mogły wejść na „ucztę narodów” i zasiąść przy stole 

Królestwa Bożego, całe stworzenie musi zostać uwolnione od władzy 

ciemności. Ten plan, moje dzieci, dotyczy także waszego narodu, który 

szczególnie został umiłowany przez Mojego Syna i przeze mnie. Tak, jak 

warunkiem przyjęcia Królestwa Bożego są powtórne narodziny w Duchu 

Świętym, podobnie warunkiem dla odnowienia waszego narodu jest 

wierność krzyżowi oraz waszym ślubom i zobowiązaniom.
12

 

Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była wierna krzyżowi oraz 

ślubom i zobowiązaniom, które złożyła Bogu. 
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4. Moje zaproszenie do modlitwy, do pokuty i zadośćuczynienia, a także do 

poświęcenia się mojemu Niepokalanemu Sercu, jest zatem planem i 

wolą Bożą! Wymaga ono od was, Moje kochane dzieci, poświęcenia i 

odwagi. Zaufajcie prowadzeniu przez Ducha Świętego i czyńcie 

wszystko, cokolwiek mój Syn wam mówi i przekazuje, a przede 

wszystkim żyjcie Jego Ewangelią i dawajcie żywe świadectwo Jego 

słowom. Tryumf mojego Niepokalanego Serca to także łaska ratowania 

dusz i nawrócenia dla wielu, wielu grzeszników. Dlatego proszę was, 

abyście pomogli mi ratować dusze grzeszników poprzez wasze ofiary.
13

 

Módlmy się, abyśmy nigdy dobrowolnie nie zeszli z drogi ofiary, 

którą obraliśmy składając nasze życie w intencji ratowania grzeszników. 

 

 

5. Kochane ziemskie dzieci, trudny czas, którego teraz doświadczacie, 

przygotowuje was na przemianę w nowego człowieka, napełnionego 

Duchem Świętym. Ci wszyscy, którzy doświadczają tej przemiany, 

powinni zrozumieć, że prowadzi ona do zjednoczenia z krzyżem i 

związana jest z próbą wiary oraz z wytrwałością.
14

 

Módlmy się, abyśmy umocnieni łaską Ducha Świętego przetrwali 

próbę wiary, jakiej przychodzi nam doświadczać. 

 

 

6. Tak i wy, Moje kochane dzieci, rozważajcie w waszych sercach Słowo 

Boże, abyście potem, natchnieni i pouczeni światłem Ducha Świętego, 

mogli tym Słowem żyć i Je realizować. W ten sposób zauważycie, że 

staniecie się świadkami Ewangelii, i co więcej, staniecie się narzędziami 

nowej ewangelizacji, która ogarnie świat po jego oczyszczeniu. Już teraz 

napełnijcie wasze serca odwagą, o której mówił Mój Boski Syn do 

swoich Apostołów i Uczniów. Nie bójcie się przyznawać do Chrystusa w 

każdych sytuacjach, nawet gdyby miało to narazić was na ośmieszenie.
15

 

Módlmy się o dar odwagi i męstwa dla nas, abyśmy nie bali się 

przyznawać do Chrystusa, nawet jeżeli miałoby to wiązać się ze wzgardą i 

odrzuceniem ze strony innych ludzi. 
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Komentarz na ofiarowanie: 

 

 

 

 

 

Zaufajcie mi, moje małe dzieci, i zawierzcie mi wasze troski, kłopoty oraz 

przeciwności. Pragnę was zapewnić, że jestem przy was i chcę was prowadzić 

drogą uświęcenia i świętości. Starajcie się o świętość, moje dzieci – każdy 

według swojego stanu – a w ten sposób wypełnicie Wolę Bożą względem was. 

Starajcie się o doskonałość i zaufajcie Opatrzności Bożej, która prowadzi was 

po pewnej drodze. Zaufajcie Duchowi Świętemu i proście Go o potrzebne wam 

dary i łaski. Nabierzcie odwagi w wasze serca – takiej odwagi, abyście mogli 

dawać świadectwo mojemu Synowi, Kościołowi i sobie nawzajem. Nie 

szukajcie podziałów, lecz jedności i wewnętrznego pokoju, a Duch Święty 

udzieli wam wewnętrznej siły, abyście z każdym dniem wzrastali w łasce.
16
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 Tamże, s. 115-116. 



Komentarz przed dziękczynieniem: 

 

 

 

 

 

Każdy z was jest szczególnym i jedynym dzieckiem Bożym, dlatego Bóg 

dla każdego przygotował odrębny plan dążenia do zjednoczenia z Nim. Każdy z 

was ma swoją indywidualną drogę zdobywania świętości. Bóg, który jest 

źródłem świętości, udziela swojego Ducha w takim stopniu, w jakim każdy 

otworzy się na Jego działanie i przyjmie Go. Każdy z was niesie przecież swój 

krzyż na miarę swojej wiary i dyspozycyjności wobec Boga. Ten dar, jak 

również pragnienie świętości, powinniście w sobie nieustannie pielęgnować, 

umacniać i budować. Szatan doskonale wie, jak was zniechęcić, odwrócić waszą 

uwagę, dlatego musicie być czujni.
17
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 Tamże, s. 122. 



Dziekczynienie: 

 

1. W tej walce nie jesteście sami, chociaż czasami wydaje się wam, że 

jesteście osamotnieni. Tak jednak nie jest, gdyż pozorne milczenie Boga 

oznacza zachętę, abyście rozważali Jego obecność w Chlebie 

Eucharystycznym, w Jego Słowie, ale także w znakach, które posyła. 

Posyłając Mnie do was przygotowuje was, Moje dzieci, abyście w Moim 

Sercu doświadczyli Nowej Pięćdziesiątnicy. Ten dar jest wyrazem 

ogromnej miłości Boga do was, gdyż On sam wychodzi wam naprzeciw 

jako pierwszy. On pierwszy was umiłował!
18

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że nie pozostawiasz nas samymi w 

tej walce, w której przyszło nam brać udział. 

 

2. Nowa Pięćdziesiątnica będzie dla Moich dzieci nie tylko łaską 

przemiany, zerwania zasłony ciemności, lecz darem umocnionej wiary, 

nadziei i miłości. Moje dzieci zostaną umocnione cnotą proroczą, która 

opiera się nie na wiedzy ludzkiego rozumowania i przewidywania, lecz 

nan doświadczeniu Boga, przed którym zgina się każde kolano. W 

Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca ukazuje Mój Syn swoją 

chwałę, ukazuje Moje macierzyństwo, które jest także darem dla was.
19

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za zapowiedź i nadzieję Nowej 

Piećdziesiątnicy, która będzie dla nas darem umocnionej wiary, nadziei i 

miłości. 

 

3. Moje kochane dzieci, Mój Boski Syn posyła Mnie do was, abym była 

waszą Nauczycielką na drodze prawdy. Pragnę was wszystkich 

przygotować na nadejście nowego czasu, odnowionego mocą Ducha 

Świętego, który mieszka w Moim Niepokalanym Sercu. (...) pragnę być 

waszą Przewodniczką Wiary. Podobnie jak Mój Boski Syn wprowadził 

Mnie w swoje życie i w życie Kościoła, tak i Ja pragnę tego dla was: 

wprowadzić was, poprzez Moje macierzyństwo, w tajemnicę Mojego 

Boskiego Syna.
20

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Maryję - naszą Matkę i Matkę 

całego Kościoła Świętego, która jest naszą Nauczycielką i 

Przewodniczką na drogach wiary. 

                                                           
18

 Tamże, s. 12. 
19

 Tamże, s. 13. 
20

 Tamże, s. 24. 



4. Zaufajcie we wszystkim Bogu i o nic się nie lękajcie. Bądźcie 

prawdziwymi świadkami Prawdy, ale także świadkami tego czasu. 

Jesteście wezwani, Moje kochane dzieci, abyście byli „dziećmi 

światłości”. Napełniajcie wasze serca wiarą, a zobaczycie, jak wasze 

duchowe naczynia będą wypełniać się prawdziwą mądrością, która 

pochodzi od Ducha Świętego.
21

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za mądrość, którą nam dajesz i 

ufność, którą wlewasz w nasze serca. 

 

 

5. Moje kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was (...), by udzielić wam 

wszystkim łaski wytrwałości i światła od Ducha Świętego, który mieszka 

w moim Sercu. Nabierzcie do swych serc ducha odwagi i męstwa! 

Obecny czas wymaga od was poświęcenia, ofiar, jak też szczególnego 

zaangażowania w dawanie świadectwa wiary. Wasza postawa, jako 

moich szczególnie umiłowanych i poświęconych mojemu Sercu dzieci, 

wymaga od was zdecydowania. Musicie z odwagą przeciwstawiać się 

szerzącemu się złu. Musicie stać się autentycznymi rycerzami Prawdy.
22

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że jesteś naszym 

Pocieszycielem i umacniasz nas w tym szczególnym czasie, który 

wymaga od nas poświęcenia i ofiary 

 

 

6. Mój Syn sprawi, że opadnie zasłona z waszych oczu i ujrzycie Jego 

potęgę, moc i panowanie. Objawienie Jego Majestatu będzie 

objawieniem się Eucharystycznego Królestwa, a stworzenie zostanie 

oczyszczone mocą Ducha Świętego. Podobnie jak promienie słoneczne i 

woda dają i podtrzymują życie na ziemi, tak Boskie promienie 

eucharystycznego Serca dają życie wieczne, a Duch Święty przemienia i 

uświęca całe stworzenie.
23

 

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że nas przemieniasz i 

uświęcasz w Sakramencie Eucharystii. 
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Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

(…) Przyjdźcie, wejdźcie do Mojej duchowej Posiadłości Pokoju i 

Miłości. Przyjdźcie do Mnie i spożywajcie Moje Ciało, bowiem Mój Chleb jest 

czysty i oczyści was. Moje Ciało tak bardzo was wzywa! Przyjdźcie do Mnie, 

do Tego, który spędza dnie i noce wTabernakulum czekając na nakarmienie 

was. Nie wahajcie się i nie bójcie się Mnie, nie wypierajcie się Mnie. Dlaczego 

odmawiacie Mi miejsca w waszych sercach? Przyjdźcie Mnie poznać, a 

pokochacie Mnie. Jakże możecie kochać kogoś, kogo nie znacie lub znacie 

jedynie trochę? Spróbujcie dobrze Mnie poznać, a pokochacie Mnie gorąco. 

(…)
24
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 Vassula Ryden, Prawdziwe życie w Bogu, w: http://www.duchprawdy.com/eucharystia.htm. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

(…) Nigdy nie doznasz odrzucenia z Mojej strony. Za każdym razem, gdy 

przychodzisz Mnie przyjąć, Moje Najświętsze Serce napełnia się radością. W 

małej, białej Hostii uczyniłem się mniejszym niżkiedykolwiek! Przyjmując 

Mnie, akceptujesz Mnie, a akceptując Mnie w ten sposób, poznajesz Prawdę. Ja 

i ty jesteśmy jednością w tym momencie, trwasz w zjednoczeniu ze Mną. Czyż 

jest coś cudowniejszego, niż być razem ze Mną, twoim Bogiem? Czy istnieje 

spotkanie czystsze i bardziej święte? Ja, twój Bóg, spotykający ciebie, Swoje 

stworzenie; Ja, twój Odkupiciel i ty, którą odkupiłem. Ja, Jezus, kocham cię do 

szaleństwa. Jak niektórzy z was mogą wątpić w Moją Miłość, profanując tę 

Miłość czystą i świętą? Dlaczego tylu z was wątpi w Moją Świętą Obecność w 

Hostii? Moja Najświętsza Eucharystia nie powinna być trwoniona ani 

traktowana tak, jakby nie była Święta. Gdybyście tylko w pełni zrozumieli, co 

wam ofiarowuję i Kogo przyjmujecie do siebie, bez końca błogosławilibyście 

Mnie.
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Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

Zobaczcie! Nawet Moi Aniołowie przypatrujący się wam z Wysoka 

pragną tego Pokarmu, który wy możecie przyjąć, a oni tego nie mogą. Jednak 

wielu z was wydaje się nie zauważać Jego Pełni... Ja jestem Więźniem Miłości 

w każdym Tabernakulum, czekając i mając nadzieję zobaczenia, jak 

przychodzicie. 

(...) Błogosławieni posłuszni Memu Prawu, którzy idą za Moimi 

wskazaniami i szanują Moje Święte Sakramenty. Błogosławieni ci, którzy 

przychodzą do Mnie napełnieni Wiarą, aby Mnie spożywać i pić. Ja jestem 

Święty, zatem traktujcie Mnie ze Świętością, abym wylał na was – w tym 

momencie bardziej Świętym niż wszystkie inne – Moje Łaski, które ożywią 

wasze dusze. Nie ukrywam Swych Bogactw, udzielam ich darmo, nawet 

najmniejszemu z was. Przyjdźcie, gorąco pragnę być z wami. Nie śpieszcie się 

zatem i nie bądźcie niecierpliwi, gdy się modlicie. Nie wyśmiewajcie się z 

pobożności. Medytujcie, rozmyślajcie nad Moimi nakazami. Chociaż nie 

możecie Mnie widzieć, bądźcie pewni, że Moja Ręka jest nad każdym i 

błogosławi was, pozostawiając Moje Tchnienie na każdym z was. (...)
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26

 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

Nie, nic nie mów. Wchłaniaj Mój Pokój i uraduj twe serce tą ciszą. Uciesz 

się tymi chwilami łaski i wchłaniaj słodycz, jaką ofiarowuje ci twój Pan. 

Orzeźwij swe serce, Moja umiłowana, i zostań w Moim objęciu, pozwól Mi cię 

kochać. Nie pozwól, by twój duch błąkał się w świecie, bo od świata nic nie 

otrzymasz. Przyjdź do Mnie i zakosztuj Mojej słodkiej miłości, jaką mam do 

ciebie i jaką zawsze dla ciebie miałem. (…) Tak długo, jak długo jesteś na 

ziemi, trwaj we Mnie dla doskonalenia twojej więzi ze Mną i dla przyjmowania 

Mnie tak często, jak możesz w Komunii Świętej. Zwiększaj swą miłość do Mnie 

i zdawaj się na Mnie. Na zawsze zostań w tym Miejscu Odpoczynku. Pozwalaj 

Mi zatrzymać cię w tym Ognisku Miłości. Wtedy dam ci zakosztować słodyczy 

Mojej Miłości.
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