Komentarz na wstęp:

Dzisiejsze święto ukazuje wam objawienie Mojego Boskiego Syna wobec
narodów. Ziemscy królowie oddają pokłon Królowi królów, oczekiwanemu
Zbawicielowi świata. W tym objawieniu dokonuje się kolejne widzialne
oddzielenie światła od ciemności. Z jednej strony pastuszkowie i mędrcy ze
Wschodu oddający cześć Królowi, a z drugiej strony władcy świata, którzy
nienawidzą przychodzącego Zbawiciela, obawiając się o swoją władzę i
ziemskie wpływy. Ten podział trwa do dzisiaj. Jak widzicie, dzisiaj wielcy tego
świata również obawiają się królewskiej władzy Króla Wszechświata. W
rzeczywistości są pełni strachu i każdego dnia przygotowują się do swojej
klęski. W swojej rozpaczliwości chcą pociągnąć za sobą jak największą liczbę
dusz. Skoro został im dany czas, to wykorzystują go w sposób bardzo przebiegły
i zorganizowany.
(…) Skoro ta duchowa walka trwa wokół was, musicie dobrze umieć
rozeznać otaczającą was rzeczywistość. Czy chcecie przyjąć postawę pasterzy i
mędrców, czy poddać się panującym, którzy manipulują umysłami wielu? W tej
szatańskiej walce musicie być świadomi i czujni, abyście nie ulegali pokusie
„bycia jak Bóg”, w miejsce świadomości bycia dziećmi Bożymi.1
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Adam Człowiek, Orędzie z 6 stycznia 2011 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA
_2011. pdf.

Komentarz przed aktem pokutnym:

Wciąż za mało jest modlitwy, ofiar, wynagrodzenia. Nigdy nie będziecie
dostatecznie mogli odpłacić Bogu za Jego Miłosierdzie, ale Bóg pragnie widzieć
chociaż waszą wolę zerwania z grzechem, waszą chęć nawrócenia. Pamiętajcie,
Moje kochane ziemskie dzieci, że Bóg pragnie waszego szczęścia, jednakże w
Jego Planie ratunku dla ludzkości ustanowił także czas, a to dlatego, że szatan
także ma ograniczony czas dla swojego działania. Jeśli nie wykorzystacie tego
czasu na pokutę i nawrócenie, będziecie musieli zderzyć się z rzeczywistością
Sprawiedliwości Bożej. Bóg dopuścił działanie szatana na całą ludzkość, aby ją
poddać próbie i okazać Swoją nieskończoną Potęgę Miłości dla szacunku wobec
waszej wolnej woli. Dopuszcza pokusy szatańskie, aby umocnić w was dobro i
posyła jednocześnie tyle łask, ile jest potrzeba dla ich pokonania i
przezwyciężenia. W takiej walce nie jesteście nigdy osamotnieni, ponieważ
wystarczy tylko zwrócić się o pomoc, a Bóg wysłucha waszych modlitw. Jeśli
staniecie do walki ze złym duchem, to musicie pamiętać o ciągłym nawracaniu,
o jedności z Bożą łaską, a wtedy sami zauważycie jak będziecie umocnieni i
zaczniecie wzrastać w jedności z Bogiem i waszej osobistej świętości.2
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Tenże, Orędzie z 23 marca 2011 r., w: tamże.

Akt pokutny:

1. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu Mojego Boskiego Syna. Mój Syn,
który jest Królem oczekuje od was uznania Go za Króla tego narodu w
tym samym porządku prawdy, w jakim Ja jestem waszą Królową! Wasze
dążenie do prawdy wyznacza skuteczność wypełniania żądań Mojego
Syna i uznania Go za Króla tego narodu. Dlatego też Mój Boski Syn
zażądał, aby został uznany jako Król Polski przez władze kościelne i
państwowe. Ten akt ma was ustrzec przed planami wroga, aby oddzielić
wasz naród od Kościoła. Skutki tych prób widzicie już teraz, Moje
kochane polskie dzieci! Widać teraz, jak Prawda, Którą jest Mój Boski
Syn, podzieliła Kościół i naród, ale przecież Mój Syn sam powiedział, że
przyszedł rzucić ogień na ziemię. Z Jego powodu, ze względu na Jego
Słowa Prawdy dokonuje się rozłam także w waszym narodzie, gdyż czas
próby i doświadczenia wymaga deklaracji i stanowczości, po której
stronie stanąć – przy Chrystusie, czy bez Niego?!3
Chryste Królu! Przepraszamy Cię za to, że Twoje żądanie, aby
Polska uznała Ciebie za swojego Króla, wciąż nie zostało zrealizowane.

2. Ignorowanie żądania Mojego Boskiego Syna, jest świadomym aktem
Jego detronizacji, bo dzisiaj wielu chce Go widzieć wyszydzonego i
ubiczowanego z koroną cierniową na głowie, a nie w koronie chwały.
Szatan dobrze wie, że objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna w pełni
majestatu, oznacza dla niego i wszystkich przeciwników Jego Królestwa,
ostateczną klęskę. On dobrze wie, że dopóki został mu dany czas,
odbiera teraz cześć od swoich zwolenników, lecz jeśli nadejdzie Król
królów będzie musiał oddać Jemu pokłon. W waszej ojczyźnie są dzisiaj
tacy, którzy także obawiają się Królestwa Mojego Boskiego Syna w
waszym narodzie!4
Chryste Królu! Przepraszamy Cię za tych, którzy obawiają się
Twojego Królestwa w naszym narodzie.
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Tenże, Orędzie z 3 maja 2011 r., w: tamże.
Tamże.

3. Ja jestem Głową Kościoła. We Mnie Kościół tryumfujący i walczący
mają tę samą ofiarę Baranka i otrzymują ten sam pokarm. Kościół
królujący karmi się chlebem Aniołów i są nim nasyceni, natomiast
ziemski spożywa ten pokarm pod osłoną Chleba. Jestem dla Kościoła
Źródłem i nieustannie obecny w Najświętszym Sakramencie, gdzie
zstępują Aniołowie, aby Mnie czcić, wielbić i adorować. To oni
nieustannie składają swoje modlitwy przed Tronem łącząc niebo z
ziemią w nieustannej adoracji. Przez wstawiennictwo Aniołów i
Świętych zsyłam na ludzi łaskę i miłosierdzie, która z pragnienia Mojego
Serca powinna ich pocieszać, pokrzepiać, uzdrawiać i napełniać
radością. Cóż jednak widzę, kiedy wierni nie chcą ugiąć swoich kolan,
bądź nie pozwala im się na oddanie w pełni czci Mojemu Majestatowi.
Jak Kościół tryumfujący nieustannie oddaje cześć i uwielbienie
Barankowi, tak Kościół walczący zmaga się w czasie i przestrzeni z
wrogami zewnątrz i wewnątrz.5
Chryste Królu! Przepraszamy Cię za to, że Ty, obecny w
Najświętszym Sakramencie, jesteś tak bardzo obrażany i poniżany.

4. Moje kochane ziemskie dzieci, przygotujcie się na trudny czas!
Słuchajcie Mojego głosu i przemieniajcie wasze życie oddając cześć i
uwielbienie Bogu a przede wszystkim wynagradzajcie za grzechy, które
tak bardzo Go obrażają. Spójrzcie, ile znaków Bożej obecności
otrzymujecie każdego dnia! Te znaki są dowodem Bożej Miłości, bo
chociaż większość odeszła od Źródła Prawdy, to Bóg nie przestaje was
kochać. Jesteście tak zajęci sobą, że nie zauważacie, że Boża Miłość
ogarnia każdego z was niepojętą przez was Jego gorliwością. Gdybyście
rozważyli we wnętrzu prawdy, jak bardzo Bóg wasz kocha, to dniem i
nocą oskarżalibyście się Przed Jego Obliczem z powodu waszych
grzechów i upadków i wynagradzalibyście za popełnione zło.6
Chryste Królu! Przepraszamy Cię za to, że nie dostrzegamy znaków
Twojej Obecności, które otrzymujemy każdego dnia.
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Tenże, Orędzie z 23 czerwca 2011 r., w: tamże.
Tenże, Orędzie z 23 maja 2011 r., w: tamże.

5. Moje kochane dzieci, smuci się Moje Serce, gdy widzę, że choć wiele
Moich dzieci, czyta Moje słowa, to nie rozważa ich – prowadzi dyskusje.
Prawdziwą odpowiedzią na Moje wezwania, są wasze czyny, które są
owocem waszego umiłowania i przyjęcia Ewangelii. Duch racjonalizmu
niestety zrobił spustoszenie. Spójrzcie na pokorną Służebnicę Pańską:
Ja rozważałam wszystkie te rzeczy w Moim Sercu, a nie dyskutowałam z
Aniołem. Moją odpowiedzią, była Moja gotowość na przyjęcie
największej Miłości, samego Boga do Mojego łona. Gdybyście, Moje
kochane dzieci, przyjęli do waszych serc Ewangelię – żyli nią i
wypełniali Słowa Mojego Boskiego Syna, nie musiałabym przychodzić
tak często na ziemię, upominać was przed skutkami waszych grzechów i
bronić was przed wami samymi.7
Chryste Królu! Przepraszamy Cię za to, że nie jesteśmy Tobie
posłuszni.

6. Pokuta to nic innego jak prawdziwe nawrócenie do Boga, które
dokonuje się przez wewnętrzną przemianę. Pamiętajcie jednak, że jeśli
waszym modlitwom, czuwaniom, postom i różnego rodzaju
umartwieniom,
nie
towarzyszy
wewnętrzna
przemiana
i
podporządkowanie wszystkiego Bożej woli, to wszystkie te praktyki są
bezcelowe. Bóg ma wielkie upodobanie w ofiarach i umartwieniach, lecz
czeka na prawdziwe nawrócenie.8
Chryste Królu! Przepraszamy Cię za to, że naszym umartwieniom,
tak często, nie towarzyszy wewnętrzna przemiana i podporządkowanie
wszystkiego Twojej woli.
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Tenże, Orędzie z 25 marca 2011 r., w: tamże.
Tenże, Orędzie z 23 stycznia 2011 r., w: tamże.

Komentarz przed modlitwą wiernych:

Powiedziałem wam, abyście się ode Mnie uczyli, bo jestem cichy i
pokornego serca. W ten sposób staniecie się błogosławionymi i posiądziecie
Moje Królestwo. W Moim Sercu Ojciec objawia Swoją Miłość do ludzi i
narodów i ukazuje ratunek i zbawienie dla świata. Gdy poświęcicie się Mojemu
Boskiemu Sercu, wtedy w pełni będziecie mogli przyjąć Moje Królewskie
panowanie nad wami i nad waszymi narodami, ponieważ Moje Serce jest bramą,
która otwiera dla was tajemnicę uznania Mojego Królewskiego Panowania nad
narodami. Zrozumcie, że uznanie Mojego Królestwa, jest konieczne dla
odnowienia wszystkich rzeczy w porządku doczesnym i nadprzyrodzonym.
Dzisiaj świat nie jest w stanie się uratować bez uznania Mojego Królewskiego
Panowania. W narodach zaginie duch prawdy, jeśli nie przyjmą Mnie uroczyście
za swojego Króla.9
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Tenże, Orędzie z 1 lipca 2011 r., w: tamże.

Modlitwa wiernych:

1. Zaślubiny Kościoła-Oblubienicy z Barankiem dokonają się po przejściu
przez pustynię, dlatego Kościół musi wyjść na pustynię, by tam się oczyścić i
otrzymać także schronienie. Ten czas próby nie jest czasem pustki, lecz
doświadczeniem opuszczenia, które przeżywał Mój Boski Syn na krzyżu.
Wołanie z krzyża wypełnia ten czas, który ukazuje wielkie Miłosierdzie
Boga. W chwili opuszczenia Mój Boski Syn woła do Ojca: „Przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią”. Ten moment przeżywa Kościół i ludzkość w
tajemnicy paschalnej, która teraz nie jest już tylko i wyłącznie samą ofiarą
złożoną Bogu, lecz ofiarą składaną Bogu i przywróconą do życia. Dlatego
Mój Boski Syn nie znika całkowicie z historii świata, jak tego życzyliby
sobie niektórzy, lecz jest obecny i towarzyszy Kościołowi i ludzkości w jej
drodze do przemiany i odnowy, wokół Którego zbiorą się narody i ludy a
Królestwu Jego nie będzie końca.10
Chryste Królu! Prosimy Cię za Kościół Święty. Przeprowadź Go
zwycięsko przez czas próby, którego doświadcza.

2. Módlcie się, Moje kochane dzieci za kapłanów! Proście Boga, aby posłał
wam świętych, odważnych kapłanów! Ja kocham ich wszystkich Moją
szczególną matczyną Miłością – nawet gdy są nieposłuszni, ponieważ
źródło ich powołania leży w Boskim Sercu Mojego Boskiego Syna i w łasce
Ducha Świętego, który mieszka w Moim Sercu. Powołanie kapłańskie jest
ciągłą formacją, nieustannym formowaniem się na wzór Mojego Syna.
Powinni naśladować Jego Miłość i posłuszeństwo. Moje matczyne Serce
jest dla nich wzorem jak mają szerzyć Słowo Boże i zaangażować się w
dawanie świadectwa Chrystusa całemu światu. Gdyby szukali pomocy w
Moim Sercu, szatan nie miałby takiego dostępu do ich serc! Aby dać
świadectwo Ewangelii, sami muszą stać się Ewangelią – muszą zrozumieć,
że muszą przyjąć Mojego Syna ze wszystkim, co On im dał – nawet gdy
wymaga to od nich poświęcenia w znaku sprzeciwu.11
Chryste Królu! Prosimy Cię za papieża, biskupów i kapłanów. Spraw, aby
naśladowali Twoją miłość i posłuszeństwo oraz szukali pomocy w
Niepokalanym Sercu Maryi.
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Tenże, Orędzie z 22 kwietnia 2011 r., w: tamże.
Tenże, Orędzie z 21 kwietnia 2011 r., w: tamże.

3. Pamiętajcie, że każda wasza modlitwa, każdy wasz czyn dla dobra ojczyzny
jest miły Mojemu Sercu i wszystko, co czynicie dla wyniesienia królewskiej
godności Mojego Boskiego Syna w waszej ojczyźnie ofiaruję Bogu i modlę
się razem z wami, aby urzeczywistniły się obietnice dane waszemu
narodowi. Moje wierne dzieci zdają sobie sprawę jak wielkie „napięcie” i
jak trudna walka toczy się teraz o Polskę. To, że jeszcze naród nie uległ i
podejmuje coraz to nowe inicjatywy: modlitwy, czuwania i adoracje, jest
właśnie skutkiem waszego zaangażowania. Musicie pamiętać, że Święci,
którzy zostali powołani z waszego narodu nieustannie zanoszą swoje
modlitwy przed Boży Tron – nie ze względu na wasze uczynki, lecz ze
względu na powołanie, które otrzymał naród polski pośród innych
narodów.12
Chryste Królu! Prosimy Cię za Księdza Piotra. Błogosław Mu i umacniaj
w tym wszystkim, co czyni dla wyniesienia Twojej królewskiej godności.

4. Polski naród przezwycięży wszelkie przeciwności przez nawrócenie na
drogę dobra moralnego i świętości. Pokuta nie oznacza słabości narodu,
lecz jego dojrzałość, dlatego nawrócenie może dokonać się na drodze
pokuty. Wielu – nawet sprawiedliwych – zapomniało o tym, bo chociaż
wielu podjęło słuszną walkę w obronie krzyża, manifestuje przywiązanie do
Chrystusa Króla, to zbyt mało przypomina o przygotowaniu narodu i siebie
samych - poprzez pokutę i nawrócenie – na przyjęcie i uznanie Jego
Królewskiej władzy nad narodem i społeczeństwem. W wezwaniu do pokuty
i zadośćuczynienia odnajdzie prawdziwą jedność dla tej świętej sprawy.13
Chryste Królu! Prosimy Cię o łaskę przygotowania naszego narodu –
poprzez pokutę i nawrócenie – na przyjęcie i uznanie Twojej Królewskiej
władzy nad narodem i społeczeństwem.
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Tenże, Orędzie z 4 marca 2011 r., w: tamże.
Tenże, Orędzie z 16 maja 2011 r., w: tamże.

5. Wiele jest zła, które zostało wam narzucone przez wroga. Wielu dało się
złapać w sidła kłamstwa i manipulacji, lecz Bóg zawsze zachowuje swoją
resztę, która pozostaje mu wierna. To oni wytrwale stoją po stronie prawdy
i nie lękają się być świadkami. Zobaczycie, że modlitwa i wierność uratuje
ten naród, bo Pan przyjdzie, by oddzielić chwasty od zboża. Teraz jeszcze
muszą one rosnąć razem, bo moc modlitwy i miłosierdzie Boże oraz wasza
modlitwa może wszystko przemienić i odnowić – dlatego jest to czas próby,
od którego tak wiele zależy. Musicie mocno trzymać się tego, co
otrzymaliście od waszych przodków: WIARY, ODWAGI I WIERNOŚCI.
Ziarno zasiane w narodzie polskim rozwija się powoli i chociaż było
narażone na wiele burz, to utrzymało się, ponieważ znalazło się w objęciach
Serca Matki, której ta ziemia i ten naród został powierzony.14
Chryste Królu! Prosimy Cię za Polaków. Spraw, aby wytrwale stali po
stronie prawdy i nie lękali się być świadkami.

6. W postawie milczenia, adoracji, zegnijcie wasze kolana przed Bogiem i
wyznajcie Mu waszą wiarę. Bądźcie czujni i módlcie się. Nie przeżywajcie
waszej wiary „od święta”, lecz każdego dnia. W modlitwie różańcowej
odnajdziecie i umocnicie waszą nadzieję na Moją obronę i w Moje
wstawiennictwo. Skoro wszystko oddałam Ojcu – nawet Mojego Syna – to z
taką samą miłością ofiaruję tych wszystkich, którzy poświęcili się Mnie.
Daję wam teraz nadzieję na zwycięstwo: jest to nadzieja waszej wiary; i
narzędzia do osiągnięcia tego zwycięstwa wraz z Moim Niepokalanym
Sercem. Wasz oręż to modlitwa i pokuta, miecz to różaniec: źródłem waszej
siły i wytrwałości jest Eucharystia a strategią walki – poświęcenie się
Mojemu Niepokalanemu Sercu.15
Chryste Królu! Prosimy Cię za nas samych. Umocnij nas i spraw, abyśmy
nigdy nie zwątpili i nie stracili nadziei i wiary w Twoje zwycięstwo.
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Tamże.
Tenże, Orędzie z 23 kwietnia 2011 r., w: tamże.

Komentarz na ofiarowanie:

Niech mi się stanie według słowa Twego. Panie Jezu, zgadzam się na
Twój plan. Daję moją wolną i całkowitą zgodę na Twoją wolę. Pragnę opuścić
wszystko i zostawić to za sobą. Jestem Twoim sługą, i z Twego nieskończonego
miłosierdzia, przyjacielem Twojego Serca.16

16

Mnich benedyktyński, In sinu Jesu. Kiedy Serce mówi do serca. Dziennik kapłana pisany podczas modlitwy,
Poznań 2020, s. 394. (In sinu Jesu jest świadectwem pewnego kapłana, który doświadczył uzdrawiającej i
umacniającej mocy adoracji eucharystycznej. Jest dziennikiem jego duszy, spisywanym w latach 2007-2016,
kiedy to Jezus i Maryja przemawiali do jego serca.)

Komentarz przed dziękczynieniem:

Tak jak Duch Święty przez Moje Niepokalane Serce przygotował drogę
Boskiemu Synowi na Jego pierwsze przyjście na świat, tak teraz Duch Święty w
Moim Macierzyńskim Sercu chce przygotować was na powtórne przyjście Króla
królów, Który nosi imię Wierny i Prawdziwy, a na Jego szacie napisano: Słowo
Boga. Mój Boski Syn objawi Swoją chwałę i moc. Przyjdzie jako Zwycięzca i
nikt Mu się nie sprzeciwi, ponieważ On jest PANEM i wszystko zostało
poddane Jego władzy. Kiedy Mój Boski Syn ukaże Swoją Chwałę, wszystkie
narody rozpoznają Wielki Znak na niebie i ujrzą obok Króla Jego Matkę i
Królową. Szczęśliwe te narody, ludy i dusze wierne, które obrały Go za swego
Króla i powierzyły się Mojej Matczynej, królewskiej opiece!17
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Adam Człowiek, Orędzie z 31 maja 2011 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA
_2011. pdf.

Dziękczynienie:

1. Mój Boski Syn pragnie kształtować w was Swoje Królestwo. Jeśli
przyjmiecie Go za swego Króla – wtedy będziecie prawdziwie wolni. W
tym kształtowaniu uczestniczę Ja, wasza Matka i Królowa w sposób jak
najbardziej macierzyński. Musicie dobrze zrozumieć, dlaczego Mój Syn
zażądał od was intronizacji?! Ponieważ chce was obronić przed
wrogami i wprowadzić Swoje Królestwo pośród was, abyście dali
świadectwo innym narodom. Pragnie to uczynić ze względu na Moje
matczyne, królewskie panowanie, które przyjęliście jako wasze
zawierzenie. Ja nie pragnę niczego innego, jak tylko tego, co Mój Boski
Syn.18
Chryste Królu! Dziękujemy Ci za to, że chcesz wprowadzić Swoje
Królestwo pośród nas i obronić nas przed naszymi wrogami.

2. Bóg słucha modlitw narodu, czeka na jego nawrócenie, dopuszcza
prześladowanie, aby pokazać siłę i moc tej wybranej reszty stojącej w
prawdzie, aby pokazać, że dobro, które jest jeszcze w narodzie polskim,
nie zostało zniszczone do końca, ale żeby odrodziło się i przemieniło
cały naród. Wrogowie oczekują z niecierpliwością „śmierci” narodu,
lecz naród polski otrzymał od Boga łaskę przeżycia swojego „misterium
paschalnego”. „Śmierć” narodu, której oczekują wrogowie, dokonałaby
się gdyby naród całkowicie utracił wiarę, która jest podstawą ducha
narodu. W tym posłannictwie i ciszy Boga musicie zrozumieć, drodzy
rodacy, że Bóg was teraz doświadcza, abyście jako naród oczyszczony
cierpieniem mogli być przykładem dla innych narodów, abyście się stali
narzędziem w ręku Boga w realizacji królestwa Jego Syna na ziemi.19
Chryste Królu! Dziękujemy Ci za to, że zechciałeś, aby nasz naród
stał się narzędziem w ręku Boga w realizacji Twojego Królestwa na
ziemi.

18
19

Tenże, Orędzie z 3 maja 2011 r., w: tamże.
Tenże, Orędzie z 16 maja 2011 r., w: tamże.

3. Czuwajcie na modlitwie, czuwajcie, by dać świadectwo Mojemu Synowi.
Ja też tak bardzo pragnę, abyście uznali Go Królem tej ziemi i tego
narodu. Prędzej czy później każdy naród doświadczy Jego królewskiego
panowania, lecz błogosławione te narody, które tutaj na ziemi uznają
Jego królewską moc, potęgę i panowanie. Narody, które świadomie
odrzuciły prawa Królestwa Mojego Boskiego Syna, dzisiaj doświadczają
pustyni wiary i wpadły w moralny nieporządek ulegając działaniom
bestii i szatana. Pamiętajcie jednak, Moje kochane polskie dzieci, że
Chrystus Król – ukrzyżowany – sprawia, że gdy pierwsze rzeczy
przeminą, spełni się Jego obietnica, że „oto uczyni wszystko nowe”.20
Chryste Królu! Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam nadzieję, że
wcześniej czy później nasz naród doświadczy Twojego królewskiego
panowania.

4. Jesteście świadkami, że Ja, Królowa Polski, przekazuję moje królewskie
berło Mojemu Boskiemu Synowi, i miejcie świadomość, że wasze pełne
zwycięstwo nie jest możliwe bez waszej świadomości królewskiego
panowania Chrystusa. Wasz naród został powołany do zwycięstwa przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Moim Boskim Synu. Ojciec
Niebieski pragnie, aby królewskie panowanie Jego SYNA
urzeczywistniało się w Mojej szczególnej obecności w dziejach waszego
narodu.21
Chryste Królu! Dziękujemy Ci za to, że nasz naród został powołany
do zwycięstwa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
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Tenże, Orędzie z 3 października 2011 r., w: tamże.
Tamże.

5. Czas wielkiego ucisku to czas próby. Wiele Moich oddanych dzieci
dźwiga teraz swoje krzyże i składa ofiary Bogu dla Chwały Królestwa
Chrystusa. Wiele dusz przyjmuje przeciwności dla wynagrodzenia Bogu
za zniewagi wyrządzane przez niewdzięczną ludzkość. One są ukrytymi
diademami na Mojej królewskiej koronie i te dusze podtrzymują świat w
jedności z Moim Niepokalanym Sercem. One są nadzieją dla świata
pogrążonego w głębokich ciemnościach.22
Chryste Królu! Dziękujemy Ci za tych, którzy przyjmują wszelkie
przeciwności dla wynagrodzenia Bogu za zniewagi wyrządzane przez
niewdzięczną ludzkość.

6. Nie bój się, Moja mała trzódko! Walcz dla uznania Mojego boskiego i
królewskiego panowania. Słuchaj Mojego głosu, bo jestem Dobrym
Pasterzem i Moje owce dobrze Mnie znają. Wasza walka o Moje
Królestwo, o wzywanie Mojego Imienia, jest początkiem waszego
zwycięstwa. Wszystko, co uczyniliście w Imię Moje, przyniesie owoc
obfity i Moje błogosławieństwo. Naśladujcie Mnie i wierzcie w Moje
zwycięstwo, a nagroda wasze będzie wielka – otrzymacie wieniec
chwały.23
Chryste Królu! Dziękujemy Ci za to, że nam błogosławisz i
umacniasz w walce o Twoje Królestwo.
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Tenże, Orędzie z 23 sierpnia 2011 r., w: tamże.
Tenże, Orędzie z 20 listopada 2011 r., w: tamże.

Komentarz przed Komunią Świętą:

Kochane dzieci, z woli Bożej, jako pokorna Służebnica Pańska, dałam
światu CHLEB ŻYCIA, aby stał się zbawieniem. Ja także przyjmowałam ten
Chleb, gdy apostołowie łamali Go na pamiątkę Mojego syna i udzielali
pierwszym chrześcijanom w Jerozolimie. PROSZĘ WAS, MOJE KOCHANE
DZIECI, ABYŚCIE Z GODNOŚCIĄ MOICH DZIECI PRZYJMOWALI
CIAŁO MOJEGO BOSKIEGO SYNA Z NALEŻYTYM SZACUNKIEM I
CZCIĄ. Moje Serce przeszywa ból, kiedy widzę jak Moi synowie kapłani w
pośpiechu i niedbale sprawiają Najświętszą Ofiarę, a jeszcze bardziej cierpię,
gdy widzę jak Ciało Mojego Syna jest niegodnie przyjmowane przez wiernych.
Pamiętajcie, Moje drogie dzieci, że podczas przyjmowania Komunii świętej,
gdy odpowiadacie Amen na słowa kapłana „Ciało Chrystusa”, macie duchowy
udział w Moim Fiat, w którym Słowo stało się Ciałem.24
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Tenże, Orędzie z 21 kwietnia 2011 r., w: tamże.

Komentarz po Komunii Świętej I:

Spraw, abym był znany jako Król miłości, jako Biedaczek, który czeka, aż
przyjmiecie Go do waszego towarzystwa; który czeka, aż wpuścicie Go do
waszego grona, aby w nim panował, nie siłą, lecz pokornie z nieskończonym
współczuciem. Gdyby dusze znały Moje królowanie, wiedziałyby na czym ono
polega i od razu by Mi się poddały, a Ja napełniłbym je radością Mojej
obecności. Kochaj Mnie i pozwól Mi cię kochać Moim królewskim Sercem. To
wielki zaszczyt – być miłowanym przez Serce Króla; jestem Królem
wszystkiego, co jest, co było i co będzie. Oddałem ci Moje Serce. Daj mi w
zamian twoje. W ten sposób nasza przyjaźń zostanie zapieczętowana w niebie i
na ziemi.25
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Mnich benedyktyński, In sinu Jesu. Kiedy Serce mówi do serca. Dziennik kapłana pisany podczas modlitwy,
Poznań 2020, s. 283. (In sinu Jesu jest świadectwem pewnego kapłana, który doświadczył uzdrawiającej i
umacniającej mocy adoracji eucharystycznej. Jest dziennikiem jego duszy, spisywanym w latach 2007-2016,
kiedy to Jezus i Maryja przemawiali do jego serca.)

Komentarz po Komunii Świętej II:

Mój ukochany Jezu, dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do życia
adoracją. Dziękuję, że chciałeś, abym ja, tak niegodny, trwał przed Twoim
Eucharystycznym Obliczem i zbliżył się do Twojego otwartego Serca w
Sakramencie Twojej Miłości.
Dziękuję, że wezwałeś mnie do ofiarowania Ci wynagrodzenia, przede
wszystkim za moje własne grzechy, zbyt liczne, by je policzyć, i za wszystkie te
winy, którymi zasmuciłem Twoje najbardziej kochające Serce, i którymi
obraziłem dusze, które nabyłeś Twoją Najdroższą Krwią.
(…) Pozwól mi ofiarować Twojej obecności – moją obecność; Twemu
przebitemu Sercu – moje serce, Twojej Boskiej przyjaźni – tęsknotę mojej duszy
za takim towarzyszeniem Tobie, które przewyższa przemijającą ziemską miłość
oraz zaspokaja najgłębsze potrzeby i pragnienia mojego serca.26
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Tamże, s. 389-390.

Komentarz po Komunii Świętej III:

O mój ukochany Jezu, rzeczywiście tu obecny, adoruję Cię całą miłością
mojego serca. To właśnie po to, a nie po nic innego, przywiodłeś mnie tutaj:
abym Cię adorował, abym przebywał w Twojej obecności, abym szukał
Twojego oblicza i odpoczywał na Twoim Sercu. Spraw, abym był wierny temu
powołaniu, którym Mnie obdarzyłeś, i nie pozwól, by cokolwiek mnie
rozpraszało i odciągało od Ciebie – tylko Ty bowiem jesteś Najlepszą Cząstką i
nie ma w niebie i na ziemi poza Tobą niczego, czemu mógłbym oddać moje
serce. Być blisko Ciebie to moje szczęście. Trzymaj mnie w Twojej obecności i
nie pozwól mi nigdy oddalić się od blasku Twojego Eucharystycznego
Oblicza.27
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