
Modlitwa wiernych: 

 

 

1. To zaledwie początek plag. Co się stanie, jeśli ludzkość się nie nawróci? 

Ach! Moi kapłani i Moi wierni, kiedy te klęski będą nad wami, nie 

będziecie mogli szydzić z Moich wiernych sług, mówiąc: Patrzcie, 

Zbawiciel nas nie ocalił, choć wiele razy było to zapowiedziane. Nie, 

Moi wierni słudzy wszystko uczynili, lecz ich pracę zniweczyli kapłani, 

którzy się jej przeciwstawili.1 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Kościół Święty. Spraw, aby z 

wielką pokorą i mądrością przyjmował Twoje Słowo kierowane do Niego 

przez Twoje wybrane dzieci. 

 

 

 

 

 

 

2. Czy jesteście gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za zbawienie dusz, 

które chcę uratować, a które z powodu waszego wahania, będą nadal żyć 

w ciężkich grzechach i się potępią? Niech przełożeni się nad tym 

zastanowią co najmniej trzy razy, zanim udzielą właściwej odpowiedzi 

na to pytanie! Ja, który jestem Bogiem, nie wziąłbym na siebie takiej 

odpowiedzialności na ich miejscu! Przełożeni muszą się więc pochylić 

nad Moim pragnieniem, zjednoczyć się ze Mną i pozwolić Mi działać w 

pełnej wolności za pośrednictwem narzędzia, które wybrałem (…).2 

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

Spraw, aby nigdy nie zapominali o wielkiej odpowiedzialności za 

zbawienie powierzonych im dusz, jaka na nich spoczywa. 

 

 

 

 
                                                           
1 S. Maria Natalia (węgierska zakonnica, żyła w latach 1901-1992, w latach 1936-1943 otrzymywała orędzia), 
Maryja Zwycięska Królowa Świata, Vox Domini, s. 99. 
2 Tamże, s. 91. 



3. Chodź mój synu! Czekam na cienie, na ciebie oraz na tych, którzy idą 

twoimi śladami! Przyjdźcie do Mnie uwolnić Mnie z tego smutnego 

stanu, przyjdźcie oczyścić Moje kościoły! Przyjdźcie, aby Mnie dać 

duszom: oto czego pragnę i czego od was oczekuję. Moje narzędzia, nie 

bójcie się tego dzieła. Ja jestem z wami i pozostanę z wami. Zdajcie się 

na Mnie, idźcie za Mną, a zobaczycie Moje cuda w duszach i 

wysławianie Mnie w Kościele.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Księdza Piotra. Obdarz Go 

mądrością i wszelkimi potrzebnymi łaskami, abyś poprzez Niego mógł 

poprowadzić dzieło seminarium. 

 

 

 

 

 

4. Moi drodzy kapłani,(…). Ja czekam, aby was przyjąć także wtedy, gdy 

świat spiskuje przeciw wam, gdy wasi oskarżyciele was atakują, gdy 

jesteście prześladowani z powodu Mojego Imienia. Słyszeliście, co o was 

powiedziałem: „Jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka”. 

Zrozumieliście, że wasza droga na tym świecie jest wąska i usiana 

niebezpieczeństwami. Zgodziliście się, że nie będziecie pragnąć innych 

radości i rozkoszy jak tylko tych w życiu wiecznym. Przyjęliście, że 

umarliście ze Mną na krzyżu śmiercią, którą zaakceptowaliście. 

Dlaczego teraz chcielibyście zmartwychwstać dla tego świata? Dlaczego 

szukacie zrodzenia się na nowo dla wiecznego potępienia? Zaprawdę 

powiadam wam, czego szukacie, to znajdziecie!4 

Duchu Święty! Błogosław i umacniaj kapłanów, którzy cierpią 

prześladowanie z powodu Twego Imienia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tamże, s. 91-92. 
4 Tamże, s. 76. 



5. Moi drodzy synowie w kapłaństwie! Bądźcie w Moich dłoniach ofiarami 

wynagradzającymi. Błagajcie Ojca Niebieskiego, aby ulitował się nad 

cierpiącą ludzkością! Błagajcie Go, aby był miłosierny, gdy wzejdzie 

łaska Pokoju. Proście Go o to, by przeszkodził ludzkości w podążaniu 

drogą zniszczenia, kiedy nadejdzie godzina decydującej przemiany!5 

Duchu Święty! Prosimy Cię ulituj się nad grzeszną ludzkością i 

zawróć ją z drogi zniszczenia, którą podąża. 

 

6. Niech wasze życie wewnętrzne, Moi drodzy synowie w kapłaństwie, 

będzie dalekie od niepokoju! Ćwiczcie się w modlitewnej medytacji. 

Kochajcie samotność spokojną, cichą, dyskretną. Ceńcie sobie działania 

łaski w odniesieniu do was! Myślcie często o Mnie! Miejcie upodobanie 

w działaniu razem ze Mną! Powierzajcie Mi wasze troski! W 

błogosławionych chwilach mistycznej łaski, spocznijcie we Mnie bez 

słowa! Wracając do waszych zajęć doświadczycie, jakie skutki wywołała 

otrzymana łaska. Zauważycie, jak zmienił się wasz sposób myślenia, 

mówienia i działania.6 

Duchu Święty! Prosimy Cię uświęcaj nas i spraw, abyśmy 

pokochali samotne, ciche i spokojne przebywanie w Twojej Obecności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tamże, s. 75. 
6 Tamże. 


