
Modlitwa wiernych: 

 

 

1. W tej próbie cierpią także członki Kościoła, który jest święty, ale 

pamiętajcie, że i Syn Boży dopuścił zdrajcę do wspólnego spożycia 

Paschy. Kościół doświadcza biczowania, prześladowania i będzie musiał 

przeżyć swoje ukrzyżowanie, aby potem zajaśniał chwałą 

zmartwychwstania. I to jest także wasza nadzieja.1 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Kościół święty. Przeprowadź Go 

przez ten czas próby, w którym obecnie się znajduje. Wlej w serca Jego 

wiernych nadzieję, że po ukrzyżowaniu nastanie zmartwychwstanie. 

 

 

 

 

 

 

2. Dzisiaj posyła Mnie Mój Boski Syn do was, do Moich odważnych i 

odpowiedzialnych synów kapłanów, abym ich wsparła Moim 

macierzyńskim błogosławieństwem. Przyjmijcie wasze niezrozumienie, 

wasze prześladowanie jako szczególny znak zjednoczenia z Moim 

Boskim Synem, który także nie był zrozumiany i odrzucony przez 

swoich. Podążajcie pod moimi sztandarami z Moją Tarczą na piersi, 

abyście byli prawdziwymi rycerzami waszej Niebieskiej Matki i Królowej 

i prowadzili lud do zwycięstwa. Z odwagą naśladujcie świętych, którzy 

dla waszej ojczyzny nie szczędzili niczego i zawsze przyznawali się do 

wielkiej wiary w Moją pomoc i obronę (…).2 

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

Spraw, aby nie szczędzili sił walcząc w obronie Kościoła świętego. W 

szczególny sposób zawierzamy Ci Księdza Piotra, prosząc abyś Go 

umacniał i oświecał, by wiernie wypełnił misję, którą powierzył Mu Bóg. 

 

 

 

                                                             
1 Adam Człowiek, Orędzie z 1 stycznia 2011 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2011. pdf. 
2 Tenże, Orędzie z 4 marca 2011 r., w: tamże. 

http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2011.%20pdf
http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2011.%20pdf


3. Mój Duch ożywia wszystko, sprawia, że żyjecie, oddychacie i poruszacie 

się w Chrystusie – waszym Zbawicielu. Ja jestem Dawcą prawdziwego 

Życia, które czyni z każdego z was „nowego człowieka”. Taki jest sens 

tego zmagania, tej walki, która toczy się teraz na ziemi. Chodzi o 

zbawienie dusz i przemianę ludzkości, aby powróciła do Swojego Boga – 

rozpoznała Jego Oblicze i w ten sposób otrzymała prawdziwy pokój.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię o przemianę ludzkości, aby powróciła 

do Swojego Boga. Daj łaskę nawrócenia tym, którzy wciąż trwają w 

swoich grzechach. Spraw, aby nie zmarnowali szansy, którą jeszcze daje 

im Miłosierny Bóg. 

 

 

 

 

 

4. W takim wymiarze, to czego doświadczają teraz ludy i narody, z punktu 

widzenia Boga, który prowadzi swój Plan w doskonałej harmonii, jest 

niezrozumiałe, ale w gruncie rzeczy jest dla ludzkości i całego 

stworzenia DOBRE! Im bardziej oddalacie się od Źródła Życia, tym 

więcej tracicie to życie w sobie. A to puste miejsce wykorzystuje 

natychmiast przeciwnik, wróg i kłamca, by zająć je przez siebie i swoje 

legiony. Nie bądźcie zdziwieni, że „dano przeciwnikowi czas”, aby 

zwodził ludzkość, ponieważ ta próba jest konieczna dla umocnienia w 

wytrwałości i świętości tych, którzy do świętości są przeznaczeni.4 

Duchu Święty! Prosimy Cię przeprowadź nas przez tę próbę i 

pomóż nam pozostać wiernymi Bogu, aż do końca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Tenże, Orędzie z 1 stycznia 2011 r., w: tamże. 
4 Tamże. 



5.  Nie ludzkie słowa, lecz działanie Mojego Ducha, które dotyka waszych 

sumień, jest źródłem obfitości łask i przemiany. Wy tylko powinniście 

być na nią gotowi. Ta przemiana będzie bolesnym doświadczeniem dla 

całej ludzkości, ponieważ dokona się w oczyszczającym ogniu 

sprawiedliwości. Miłość, która jest żywym płomieniem dokona 

oczyszczenia, aby powrócił utracony porządek i harmonia. W 

Wieczerniku Maryi możecie przeżyć już teraz nową Pięćdziesiątnicę, 

której owoce objawią się w was w odpowiednim czasie. Jeśli wytrwacie, 

objawi się w was wewnętrzna moc wiary, która jest darem męstwa i 

darem podejmowania właściwych decyzji, to znaczy darem mądrości, w 

sytuacjach, które będą od was wymagały poświęcenia i wyboru.5 

Duchu Święty! Dotknij naszych serc, oczyść je Swoją Miłością i 

uzdolnij nas do podejmowania właściwych decyzji, w sytuacjach, które 

będą od nas wymagały poświęcenia i wyboru. 

 

 

 

 

 

 

6. Kochane dzieci. Nie lękajcie się niczego, lecz trwajcie w nadziei 

zwycięstwa dobra. Jeśli wytrwacie do końca, będziecie świadkami 

przemiany ludzkości i jej odnowienia. Teraz wiele narodów będzie 

musiało przejść oczyszczenie, lecz ono służy też między innymi, aby 

ukazać światu, że życie bez Boga, bez Jego praw, jest tylko egzystencją, 

która zniewala, prowadzi do upadku i do wielu nieszczęść.6 

Duchu Święty! Zabierz lęk z naszych serc, umocnij naszą wiarę i 

wlej nadzieję, że zwycięstwo należy do Boga. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Tamże. 
6 Tamże. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

Zważ, najdroższa córko, jakiego dostojeństwa nabywa dusza, która 

przyjmuje, jak należy, ten chleb życia, ten pokarm aniołów. Przyjmując ten 

Sakrament mieszka we Mnie, a ja w niej; jak ryba w morzu, a morze w niej, tak 

ja jestem w duszy, a dusza we Mnie, oceanie pokoju. Po spożyciu tego chleba 

życia, w duszy pozostaje łaska. Gdy nikną przypadłości chleba, łaska pozostaje.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności czyli Księga Boskiej nauki, w: 
http://sienenka.blogspot.com/2011/10/mistyczne-ciao-swietego-koscioa-cxii.html. 

http://sienenka.blogspot.com/2011/10/mistyczne-ciao-swietego-koscioa-cxii.html


Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

 

O Jezu, dlaczego ja cała nie jestem rozpalona z miłości do Ciebie? 

Dlaczego mego serca nie trawią miłosne płomienie? Dlaczego [moja miłość] nie 

jest miłością, która odpowiada Twemu miłosierdziu? O Jezu, ile czasu 

straciłam? Ile lat mogłam Cię tak bardzo kochać, a tego nie robiłam? Lecz czy 

Twa dobroć pozwala mi żywić nadzieję, że będę mogła nadrobić stracony 

czas…?8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Św. Gemma Galgani, Sam na sam z Jezusem, Kraków 2018, s. 38. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 

Chciałabym, aby moje serce nie biło, nie wzdychało do nikogo, jak tylko 

do Jezusa; chciałabym, żeby moje usta nie wypowiadały innego imienia, jak 

tylko imię Jezusa, żeby moje oczy nie widziały nic innego, jak tylko Jezusa, 

żeby moje pióro nie pisało o niczym innym, jak o Jezusie, i żeby moje myśli nie 

ulatywały nigdzie indziej, jak tylko do Jezusa.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Tamże, s. 37. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 

Ty mnie kochasz, Jezu: a ja sama będę musiała pozostać bez kochania 

Ciebie? Jakże cudowne są czułości Boga skierowane ku biednemu stworzeniu. 

Pomóż mi, Jezu, pomóż mi, a zobaczysz, że chcę pokochać Cię miłością 

prawdziwą, czynną, żywą! 

Zawsze, Jezu, będę pamiętać o otrzymanych od Ciebie łaskach: będzie to 

dla mnie zachętą, by Cię kochać… Ten ogień, Jezu, będę zawsze podsycać w 

swoim sercu. O Jezu, tylko Ciebie chcę kochać: nie należę już do siebie, lecz do 

Ciebie.10 

 

                                                             
10 Tamże. 


