
Modlitwa wiernych: 

 

 

1. Przy pomocy Moich kapłanów dokonam w Kościele tego, co kiedyś 

zrobiłem w Świątyni, w Jerozolimie. Przygotowuję bicz, którym się 

posłużę, aby przepędzić z Moich kapłanów i z wszystkich serc, które Mi 

się poświęciły, gęste i czarne chmury licznych grzechów. Tak przygotuję 

czyste miejsce dla Mojego Ducha i tam Go umieszczę.1 

Duchu Święty! Prosimy Cię oczyszczaj i uświęcaj Kościół święty. 

 

 

2. Biada przełożonym, którzy chcą Mnie zatrzymać! Biada tym, którzy 

chcą się łudzić wyrządzając wielką szkodę duszom! Moja święta i mądra 

wola, którą mogę dać poznać również przez podwładnych, staje się 

przedmiotem pogardy i odrzucenia, a nawet mówią o niej jako o błędzie i 

zagrożeniu. Ich postawy ograniczają Moje działanie, a co za tym idzie 

marnowane są liczne łaski dla dusz. Odpowiedzialność za to spadnie 

jednak na tych przełożonych.2 

Duchu Święty! Prosimy Cię za papieża, biskupów i kapłanów. Daj 

im dobre natchnienia i obdarz łaską rozpoznania Ciebie w duszach. 

 

 

3. Mój syn został powołany, aby pracować dla Mojego dzieła! Musi 

pokonywać wszelkie trudności, aby jego praca apostolska postępowała 

na przód, nawet gdyby wszystko wokół ogarnął pożar. Mając Mnie za 

towarzysza, nie musi się niczego lękać, ponieważ to Ja rozkazuję 

wiatrowi i burzy, Ja Ojciec i Pan wszystkiego, co jest na ziemi i w 

niebie.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię za ks. Piotra. Umacniaj Go i obdarz 

potrzebnymi łaskami, aby mógł pokonywać wszelkie trudności. Umacniaj 

w Jego sercu bezgraniczne zaufanie Bogu. 

 

                                                           
1 S. Maria Natalia (węgierska zakonnica, żyła w latach 1901-1992, w latach 1936-1943 otrzymywała orędzia), 
Maryja Zwycięska Królowa Świata, Vox Domini, s. 84. 
2 Tamże, s. 95. 
3 Tamże, s. 89. 



4. Czy sądzisz, Moja córko, że inne narzędzia, do których się zwróciłem, 

nie cierpiały i nie wyczerpało ich to zadanie? Zaiste wiele miały do 

zrobienia i potrzebowały zgromadzić wszystkie wysiłki. Ale również im 

dałem łaski konieczne i tobie też ich udzielę, abyś mogła wiernie 

wypełnić twoją misję.4 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Panią Agnieszkę. Udziel Jej 

koniecznych łask, aby mogła wiernie wypełnić swoją misję.  

 

 

 

5. Moi synowie w kapłaństwie (…). Zbliża się czas, jakiego świat nigdy nie 

widział. Błagajcie nieustannie Ojca Przedwiecznego za dusze i za siebie, 

aby On skrócił doświadczenia i aby nie pozwolił zginąć tym, którzy przez 

modlitwę i umartwienia utrzymują świat w sprawiedliwości. Błagajcie 

Go o Miłosierdzie!5 

Duchu Święty! Błagamy Cię o Miłosierdzie dla świata. 

 

 

 

6. Zbyt liczni są kapłani, którzy myślą tylko o sobie i o sprawach tego 

świata, a nie mają już czasu dla Mnie. To Są kapłani, którzy nie chcą 

nic wiedzieć o Moich łaskach. Odrzucają je mówiąc sobie, że wystarczy 

miłość do Zbawiciela. Jednak nie zastanawiają się, jak swojej miłości 

nadać choćby mały rys podobieństwa do Mojej. Nie pozwalają Mi na 

zastąpienie ich fałszywej miłości Moją prawdziwą miłością i nie 

pozwalają mi jej wzmocnić. A to właśnie cierpienia podsycają miłość. 

Karmię nimi wszystkie dusze, które Mnie kochają i które Ja kocham.6 

Duchu Święty! Obdarz nas łaską pokornego przyjmowania i 

cierpliwego znoszenia cierpień.  

 

 

 

 
                                                           
4 Tamże, s. 100. 
5 Tamże, s. 80. 
6 Tamże, s. 82. 


