
Komentarz na wstęp: 

 

 

 

 

 Bo życie, dzieci moje, to pora wyborów. I po to je otrzymujecie, aby móc 

sami zadecydować o sobie. Ale Ja w nim jestem ciągle obecny — żywy i 

kochający. Jeżeli przyjmiecie do serca naukę moją i podejmiecie trud wyborów 

wraz ze Mną, wspólnie, Duch mój prowadzić was będzie i prostym stanie się 

odróżnienie dobra od zła, pozorów od rzeczywistości, prawdziwego piękna od 

złudzeń. On bowiem jest Światłem i Prawdą, przewodnikiem waszym i 

pewnością. Z Bogiem żyjąc, w miłości i zaufaniu, prostą drogą i szybko 

postępować będziecie, rychło zatem stać się możecie nauczycielami dla 

młodszych braci waszych; a świat spragniony jest Prawdy i głodny Mnie. Wtedy 

staniecie się przyjaciółmi mymi i wypełnicie — w sobie — zamierzenie moje 

dla rodzaju ludzkiego: “aby wszyscy stanowili jedno", “abyście się wzajemnie 

miłowali" — które jest kluczem do królestwa niebieskiego. Nie tylko sami 

wejdziecie tam, lecz wprowadzicie ze sobą rzesze zabłąkanych braci swoich, a 

miłość Boga otoczy was i nasyci...1  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Anna, Boże wychowanie, Wydawnictwo WAM, t. II, s. 203-204. 



Komentarz przed aktem pokutnym: 

 

 

 

 

 

 Teraz może nie zrozumiecie tego, co wam powiem, lecz kiedy nastąpi 

czas odrodzenia, okaże się, że właśnie wasza słabość, odrzucenie Mnie dla 

własnej wygody, przejęcie sugestii nieprzyjaciela i korzystanie z tego 

wszystkiego, co Kościół mój potępia, a co stało się powszechnie uznane i 

praktykowane – to wszystko spowoduje, że powracać będziecie do Mnie z 

pokorą i wstydem. Duch Święty da wam pojąć, jak bardzo zdradziliście Mnie, 

równocześnie upadlając się sami. Słowem nastąpi powszechne nawrócenie, 

prawdziwe i głębokie. A waszej pysze ludzkiej niezbędne jest upokorzenie i 

świadomość własnej nędzy. 

 Wrócicie do Mnie jak syn marnotrawny: bosi i odarci z dobrego 

mniemania o sobie. Wedy możliwe będzie przygarnięcie was, przebaczenie 

wam i okazanie bezmiaru mojego miłosierdzia.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Anna Dąmbska, Serviam! Wybór tekstów o służbie społecznej 2002-2007. Duchowa misja Polaków, 
Warszawa 2022, s. 74. 



Akt pokutny: 

 

1. Kiedy Duch Święty obejmie was swoją mocą i światłem i nauczać was 

zacznie prawdziwej miłości Boga i bliźniego, wtedy staną się wam jasne i 

wyraziste wszystkie wasze błędy. A strach wasz będzie wzrastał wedle 

zagrożeń. Tak żal Mi każdego grzesznika, który w przerażeniu dopiero 

zobaczy siebie w prawdzie. Dlatego podałem wam moje słowa o 

miłosierdziu. Cóż innego wam pozostanie wobec nadchodzącej 

śmierci…?3 

 Duchu Święty! Przepraszamy Cię za tych wszystkich, którzy 

obrażają Cię swoim grzesznym życiem i nie chcą powrócić do Ciebie. 

 

2. Jedynym waszym wyjściem jest trzymanie się Boga, życie w stanie łaski, 

wstawiennictwo za innych i wzajemne nawracanie się. Duch Święty 

pomoże wam, jeśli spełnicie warunki. A jak można żyć w stanie łaski, nie 

przebaczywszy wszystkiego wszystkim swoim? Jak może zaistnieć 

podatność na głos i działanie Ducha Świętego bez przylgnięcia do Jego 

Kościoła, bez modlitw za ginących i potrzebujących ratunku, bez 

miłosierdzia społecznego i współpracy całego społeczeństwa nad 

wspomaganiem się wzajemnym, opartym na prawdziwym braterstwie?4 

 Duchu Święty! Przepraszamy Cię za brak przebaczenia 

wyrządzonych nam krzywd. 

 

3. Pomyślcie, dzieci, o tym, że współpracujecie z Duchem Świętym. Jak 

bardzo trzeba trzymać na wodzy swoje emocje, zwłaszcza te negatywne, 

bronić się przed myślami nieżyczliwymi, które są wam podrzucane, 

starać się o czystość intencji, a przede wszystkim stale przebaczać 

wszelkie urazy, przykrości, nietakty czy złośliwości bliźnich. 

Przebaczenie powoduje, że stajecie się znowu czyści.5 

 Duchu Święty! Przepraszamy Cię za każdą negatywną emocje, nad 

którą nie zapanowaliśmy, za każdą nieżyczliwą myśl oraz za każdą 

nieczystą intencję. 

 

                                                           
3 Tamże, s. 332. 
4 Tamże, s. 432-433. 
5 Tamże, s. 71-72. 



4. Moi kochani, chcę wam dziś powiedzieć, że powinniście przygotować się 

do przyjęcia Ducha Świętego, a to znaczy oczyszczać się jak najszybciej i 

jak tylko możecie najlepiej od wszystkiego, co wam przeszkadza w 

uzyskaniu czystości serca, myśli i pragnień.6 

 Duchu Święty! Przepraszamy Cię za brak czystości serca, myśli i 

pragnień. 

 

 

 

5. Działanie Ducha Świętego jest światłem przenikającym duszę i 

ujawniającym wszelkie zło żyjące w niej; jest Prawdą, która poraża, ale 

daje szansę ratunku, którym jest odwołanie się do miłosierdzia Bożego. 

Duch Święty będzie wam dany, aby oświetlić ciemności waszego 

rozumu, skazać błędy i przyczyny zła, któremu daliście się ogarnąć.7 

 Duchu Święty! Przepraszamy Cię za wszelkie zło żyjące w naszych 

duszach. 

 

 

 

6. Duch Święty będzie mógł przyjść z pomocą tylko tym, którzy wierzą w 

Niego, będą gotowi przyjąć Go i wysłuchać z radością i wdzięcznością. 

Wówczas będziecie zdolni przyjąć działanie Ducha Świętego, bowiem 

możliwe jest ono tylko w pokorze i wobec jasno zrozumianej swojej 

nędzy duchowej i swoich win, które Duch Święty ukaże wam w całej ich 

nikczemności, zwłaszcza zaś nienawiści bliźniego, którą przesycone było 

wasze życie społeczne.8 

 Duchu Święty! Przepraszamy Cię za naszą nędzę duchową i 

wszystkie nasze winy. 

 

 

 

 

                                                           
6 Tamże, s. 63. 
7 Tamże, s. 315. 
8 Tamże. 



Komentarz przed modlitwą wiernych: 

 

 

 

 

 

 Jeżeli możecie, to mówcie bliskim wam ludziom o obowiązku wzywania 

Ducha Świętego na cały wasz kraj. Wy sami proście i oczekujcie, a oczekując, 

dziękujcie Mi z góry za moją niepamiętliwą miłość do was. 

 Słusznie mówiłaś (…), że jesteście wobec Mnie dziećmi. Jakże mógłbym 

karać dzieci za ich stan niedojrzałości? Ale nadchodzi czas, kiedy zaczniecie 

dojrzewać Mi ogarniani światłem prawdy Ducha Świętego. 

 Co mógłbym wam zaproponować? Proście i dziękujcie w każdym 

momencie, kiedy sobie o tym moim życzeniu przypomnicie. Stawiajcie swoich 

bliźnich pod strumieniami łask Ducha Świętego.9 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 Tamże, s. 374. 



Modlitwa wiernych: 

 

1. A wy proście waszego Uświęciciela, aby jak najszybciej przybył z 

ratunkiem. Pamiętajcie, że Zesłanie Ducha Świętego stało się 

początkiem mojego Kościoła. Teraz stanie się odrodzeniem nie tylko 

Kościoła mojego, ale milionów sumień. Duch Święty rozpocznie nową 

epokę w istnieniu ludzkości.10 

 Duchu Święty! Przybądź jak najszybciej! Ratuj Kościół i miliony 

sumień. 

 

2. Proście zwłaszcza o wszelkie dary Ducha Świętego dla Mojego Kościoła, 

szczególnie o poruszenie sumień, poczynając od ludzi rządzących 

Kościołem. Pragnę odnowić życie i charyzmaty zakonów i pobudzić 

władze zakonne do rzetelnego rachunku sumienia z wykorzystania 

swojej władzy w mojej służbie. Wy zaś proście o ich gorliwą służbę i o to, 

aby rządzący Kościołem w waszej ojczyźnie stawali się wzorcem dla ludu 

Bożego – wzorcem odwagi, rozumu i uświęcenia prawdziwie godnego 

Mnie. W ten sposób będziecie współpracować z Duchem Świętym.11 

 Duchu Święty! Porusz serca ludzi rządzących Kościołem. Spraw, 

aby stawali się wzorcem dla ludu Bożego. 

 

3. Nie zawiedź Mnie, synu. Komu wiele daję, od tego więcej jeszcze 

wymagam. Otrzymujesz ode Mnie dziesięć talentów. Oczekuję od ciebie 

podwojenia tej miary. Miarą moją jest nie złoto, a dusze ludzkie, 

nieśmiertelne, noszące na sobie pieczęć krwi Syna mego, poszukujące 

Mnie w trudzie i niepokoju, głodne Mnie i spragnione. Sobą ich nie 

posilisz, ale oto Ja sam oddaję się w twoje dłonie: będę się przez nie 

udzielał — wedle szczerości twoich uczuć. Niechaj więc zawołaniem 

twoim zostanie: «Nic dla mnie — wszystko dla Boga». Bo Ja obiecuję 

dać ci wszystko, o co Mnie dla bliźnich twoich poprosisz. Ponawiam 

obietnicę moją: razem będziemy służyć tym, którzy Mnie potrzebują — 

wedle hojności mojej. We Mnie nie zabraknie ci sił.12 

 Duchu Święty! Prowadź Księdza Piotra i umacniaj Go, aby nigdy 

nie zabrakło Mu gorliwości i sił do zdobywania dusz dla Ciebie. 

                                                           
10 Tamże, s. 436. 
11 Tamże, s. 374-375. 
12 Boże wychowanie…, s. 125-126. 



4. Zesłanie Ducha Świętego nie jest jednorazowe, a wam niezbędne będzie 

przez ciąg życia kilku pokoleń. Natomiast odrzucenie Go przekreśli moje 

plany dla was, a wówczas podzielicie los ludzkości. Bo nie jesteście lepsi 

ani „wybrani”. Jesteście po prostu przygotowywani przez setki lat przez 

Maryję, Królową waszą, do tego dzieła, które stanie się ratunkiem dla 

upadającej ludzkości, a zarazem świadectwem waszej dojrzałości 

duchowej do darzenia, czyli do naśladowania swego Stwórcy i Ojca, 

który jest MIŁOŚCIĄ DARZĄCĄ.13 

 Duchu Święty przyjdź i otwórz serca Polaków na przyjęcie Twoich 

Darów, niezbędnych do wykonania zadania, które im naznaczyłeś. 

 

 

5. Jeżeli wy będziecie żyć w łasce Pana, Duch Święty przybędzie i 

wszystkiego, co potrzebne, nauczy was. Oczy całego nieba zwrócone są 

teraz na was, gdyż od naszego narodu zależy utworzenie na ziemi 

jednego ogniska miłości o sile całego narodu. Bo mniejsze grupy nie 

poradzą sobie z tym zadaniem. Dlatego pomoc otrzymacie ponad wasze 

potrzeby, ale warunkiem jest życie w stanie łaski. Bo tylko ona otwiera 

was na pełnię zaufania i wiary w miłosierdzie i miłość Pana do was.14 

 Duchu Święty udziel naszemu narodowi daru życia w stanie łaski. 

 

 

6. Ziemię musi uratować to, co ziemskie, skoro doprowadziło do jej prawie 

całkowitej zagłady. Ojciec Niebieski pranie liczyć na waszą dobrowolną 

wolę świadczenia o Nim nie tylko słowami, ale i waszym postępowaniem. 

Uczcie się szczerości, służby Mnie i miłości bliźniego. Miłosierdzie moje 

otwieram wam. Towarzyszyć wam będzie moc moja i światło moje, Duch 

Święty w nieskończonej potędze – ale to przez was będzie działać.15 

 Duchu Święty! Przyjdź do nas ze Swoją mocą i Swoim światłem. 

Udziel nam łaski świadczenia o Tobie nie tylko słowami, ale także 

naszym postępowaniem. 

 

 

                                                           
13Serviam…, s. 186. 
14 Tamże, s. 433. 
15 Tamże, s. 418. 



Komentarz na ofiarowanie: 

 

 

 

 

 

 Moje dzieci, moim prawdziwym życzeniem dla was jest to, abyście 

zawsze chodzili z lekkim sercem, a nie przygięci do ziemi przez ciężary wasze i 

innych, którymi was obarczono. Dlatego jeszcze raz przypominam: - Jestem 

przy was zawsze obecny. Oczekuję, że natychmiast oddacie Mi wszystko, co 

jest dla was ciężarem. I jak już wam mówiłem, nie obawiajcie się, bo Ja 

udźwignę nawet ciężar win całej ludzkości. Przecież po to poszedłem za was na 

krzyż, aby przejąć na siebie całe zło, które w sobie nosicie, a które nie pozwala 

wam postępować szybko, bo jest jak kule żelazne przykute łańcuchami do 

waszych nóg. 

 Nie taka była moja wola względem was. Dlatego możecie być pewni, że 

uwolnię każdego od jego ciężarów, jeśli zechcecie Mi je oddać. Dlatego 

konieczne jest, aby każdy z was uwierzył, że Ja jestem blisko, że kocham was 

niezależnie od tego, co za sobą wleczecie, i pragnę was uwolnić – bo mogę to 

uczynić, jeśli wy tego zapragniecie.16 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Tamże, s. 48. 



Komentarz przed dziękczynieniem: 

 

 

 

 

 

 Moje dzieci. Duch Święty spoczął na was i obejmuje was swoją opieką – 

każdego wedle jego drogi służby. Duch Święty nie przychodzi z hałasem i 

szumem – chyba że taka jest potrzeba -(…)- ale obejmuje sobą wasze władze 

duchowe: wasz rozum, waszą wolę i wasze serca. Będzie waszym 

Nauczycielem, Przewodnikiem i Przyjacielem. 

 Pragnie was przemieniać, tak abyście stawali się rzeczywistymi 

świadkami moimi. Dziękujcie Mu i pamiętajcie, że On swojej misji względem 

każdego z was nigdy sam nie porzuci. Jego miłość do was jest jak miłość 

przyjaciela i matki zarazem – matki troszczącej się o jak najlepsze wychowanie 

swojego dziecka. Dlatego cieszcie się, bądźcie wdzięczni i posłuszni Jego 

wskazaniom. 

 Zobaczycie w działaniu, w sytuacjach w życiu, jak Duch Święty będzie 

was prowadził, dawał światło i zrozumienie – każdemu wedle jego zadania, 

potrzeb i charakteru.17 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Tamże, s. 177. 



Dziękczynienie: 

 

1. [Duch Święty] jest waszym Wychowawcą: prowadzi każdego z was ku 

wypełnieniu swojego osobistego powołania, podając wam te leki, które 

wam są najbardziej potrzebne i niezbędne w wykonywaniu waszej służby 

Bogu. Służy wam swoją pomocą zawsze, kiedy jest to potrzebne. 

Zrozumiałe, że małe dziecko, które ciągle się uczy, popełnia błędy, nie 

zna dobrze świata i zgubiło by się w nim samo, gdyby Duch Święty, jego 

przyjaciel w przyszłości, wychowawca – matka duchowa, nie czuwał nad 

jego rozwojem.18 

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

i Wychowawcą. Dziękujemy za to, że prowadzisz każdego z nas ku 

wypełnieniu swojego osobistego powołania. 

 

 

2. Tęsknię do czasu, kiedy moja miłość ogarnie was, uspokoi i ukoi płacz. 

Jesteście jak bardzo małe, słabe, bezbronne dzieci. Dlatego miłość moja 

wychyla się ku wam. Dlatego zamierzam dać wam mój pokój, a z nim 

radość i siły, abyście mogli odbudować wszystko, co dałem wam przez 

dwa tysiące lat służby mojego Kościoła: dobro, prawdę, piękno, to 

wszystko, co się mieści w nauce mojego Kościoła, i –Siebie samego.19 

 Duchu Święty! Dziękujemy Ci za ogrom Twojej Miłości do nas. 

 

3. Dlatego mówię wam: nie bójcie się niczego, co zagraża ludzkości. Macie 

pomoc i ratunek we Mnie. Otrzymacie ogromną pomoc Ducha Świętego 

(…). Wy tylko wierzcie Mi i dziękujcie z góry – bo Bóg nie kłamie. Bóg 

mówi, co chce i kiedy chce.20 

 Duchu Święty! Dziękujemy Ci za nadzieję i pokój, które wlewasz 

w nasze serca. 

 

 

 

 

                                                           
18 Tamże, s. 294. 
19 Tamże, s. 71. 
20 Tamże, s. 298. 



4. Proszę was, sięgnijcie do szczytu możliwości waszej natury duchowej, a 

wszystkie niemożności wasze oddawajcie Duchowi Świętemu. On was 

wspomoże. Jeśli będziecie stale prosić o przebaczenie dla waszych 

osobistych wrogów i dla wrogów ojczyzny, będziecie się stawać moimi 

przyjaciółmi w najcięższym momencie mojego życia – w śmierci na 

krzyżu, przytulcie się do niego. To narzędzie mojego przebaczenia. Jak 

widzicie, proponuję wam prosty sposób okazywania Mi waszej dobrej 

woli. A teraz odpowiedzcie Mi, czy pragniecie być naprawdę moimi 

przyjaciółmi.21 

 Duchu Święty! Dziękujemy Ci za tę wielką łaskę wezwania do 

bycia Twoimi przyjaciółmi. 

 

 

5. Niech spocznie na was, podtrzymuje was i posila łaska moja. Pragnę, 

abyście zrozumieli, jak bardzo jesteście przez wszystkie moje dzieci 

kochani i jak Ja sam troszczę się o was. Dlatego proście o siły, ilekroć 

poczujecie ich brak. Proście też o siły dla innych, a dla wszystkich – o 

przybycie Ducha Świętego, z którym będziecie mogli wykonywać swoje 

zadanie jako sługa mój – naród nie „wybrany”, a ten który zasłużył 

sobie na przewodnictwo i stanie się wzorem dla całej reszty ludzkości. 

Bez Jego (Ducha Świętego) pomocy byłoby to niemożliwe.22 

 Duchu Święty! Dziękujemy Ci za to wielkie zadanie, jakie 

naznaczyłeś naszemu narodowi. 

 

 

6. Nie obawiajcie się o nic, co was dotyczy, bo Duch Święty ogarnie was, a 

Jego miłość uleczy wasze dusze. Staniecie się – cały naród! – Jego 

uczniami i wykonawcami Jego praw, przede wszystkim prawa miłości 

darzącej, udzielającej się, współczującej i ratującej każdego w potrzebie. 

Wszystkie dary Ducha Świętego mogą stać się waszym udziałem pod 

warunkiem, że będziecie służyć innym – sobą, a nie tylko samym sobie.23  

 Duchu Święty! Dziękujemy Ci za ogrom łask, jakimi obdarzasz 

naszą Ojczyznę. 

 

                                                           
21 Tamże, s. 179. 
22 Tamże, s. 434. 
23 Tamże, s. 287. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

 Prosiłem, abyście starali się cały czas trwać przy Mnie. Co to znaczy? Ci 

z was, którzy mogą, niech przyjmują codziennie Komunię. Ale chciałbym, 

żebyście i w tym momencie pamiętali o osobach, które przyjmować jej nie 

mogą, bo moim kapłanom zabrakło dobrych chęci i ludzie starzy, słabi, 

opuszczeni są pozbawieni mojej eucharystycznej pomocy. Dlatego proszę, 

abyście, przyjmując Komunię, przyjmowali ją w imieniu tych, o których wiecie, 

że przyjmować jej nie mogą, bo np. nie mogą dojść do kościoła, a waszą prośbą 

o przebaczenie otaczajcie tych, którzy mogliby przyjść do Mnie, ale nie chcą. 

 Widzicie, że pragnę was uczynić moimi pośrednikami.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Tamże, s. 157-158. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 Widzicie, dzieci, Ja każdego z was szanuję. Przecież powstaliście z mojej 

miłości. Każdego z was znam i rozumiem o wiele bardziej niż on sam siebie. Do 

każdego podchodzę w postaci najbardziej przez niego upragnionej. Każdego 

staram się nasycić Sobą, wspomóc, pociągnąć go ku sobie – to znaczy ku 

szczęściu w wieczności. A reszta zależy od waszego pragnienia. Ale skoro 

żyjecie w czasie, każdemu pozostawiam taką przestrzeń czasu, jak jest właśnie 

jemu potrzebna. Lecz moja tęsknota do każdego z was jest równie bezgraniczna 

i jedynie pragnienie, abyście wypełnili w zupełności to, co dla was 

przewidziałem i dzięki czemu wejdziecie w mój dom dumni i szczęśliwi, że 

mogliście cokolwiek uczynić – jedynie to powstrzymuje Mnie przed 

przygarnięciem każdego z was do serca jak najszybciej i na zawsze, szczególnie 

wtedy, kiedy widzę, jak bardzo jesteście smutni i nieszczęśliwi.25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Tamże, s. 219-220. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 Moi kochani, najważniejsze w tym wszystkim, co się z wami dzieje, jest 

to, że Ja się wami nie zrażam i nie ma sytuacji, w której zdołalibyście zniechęcić 

Mnie do siebie. Jeżeli przyjmiecie tak prostą rzecz jak stała świadomość, że 

jesteście kochani zawsze i pomimo wszystko, wtedy łatwo wam będzie 

powracać do Mnie z wszelkich waszych odejść i zagubień. Jeśli proszę, abyście 

nigdy nie odchodzili ode Mnie, to właśnie dlatego, abyście nie musieli 

powracać. Pozostając przy Mnie zawsze, zdobywacie poczucie przynależności. 

Macie swego Ojca, rodzeństwo i dom, a więc poczucie bezpieczeństwa i 

świadomość, że jesteście kochani stale. Wiecie, że strzegę was i opiekuję się 

wami, a pomocą spieszę zawsze, gdy jest to wam potrzebne. Najczęściej w 

ogóle nie zauważacie mojej pomocy, bo nie służę wam nią dla zyskania 

wdzięczności. Prawdziwa miłość jest zawsze bezinteresowna.26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Tamże, s. 46. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 Moje kochane dzieci, dzisiaj powtarzam jak najusilniej, że kocham was 

całkowicie takich, jakimi teraz jesteście, i takich, jakimi staniecie się w moim 

domu, kiedy obejmie was w pełni moja miłość wraz z poczuciem 

bezpieczeństwa, radości i stan uszczęśliwienia będący waszym stałym stanem 

istnienia w moim domu. Pragnę, abyście wszyscy (…) żyli w pewności mojej 

obecności jako kochającego, troszczącego się o was Ojca, który, nie narzucając 

się, nieustannie czuwa nad waszym bezpieczeństwem i do którego każde z was 

ma stały dostęp. Bo Mnie cieszy nawet najkrótsza wasza myśl skierowana do 

Mnie, tak jak i oddawanie Mi w opiekę każdego, z kim się stykacie, a który sam 

tego nie robi. Bądźcie w tym moimi pośrednikami.27 

 

                                                           
27 Tamże, s. 146. 


