
Modlitwa wiernych: 

 

1. Kościół i cała ludzkość potrzebują oczyszczenia, a Moje wezwanie do 

pokuty jest częścią planu ratunku, które ofiaruje Bóg całej ludzkości 

poprzez Moje Niepokalane Serce. Pamiętajcie, że do wielkich dzieł i 

posłannictw trzeba podejść z czystym sercem, a dzisiaj ludzkość zatraciła 

pojęcie czystości – czystych serc oraz czystych intencji. Cały brud i 

wszelki grzech może oczyścić prawdziwa miłość złączona z Miłością 

Mojego Boskiego Syna na krzyżu. Dlatego ten czas walki naznaczony 

jest cierpieniem i jednocześnie znakiem Tryumfu Mojego 

Niepokalanego Serca. Dlatego Bóg dał światu Moje Niepokalane Serce, 

abyście w Nim szukali waszego ratunku, i wraz z Nim odnieśli 

prawdziwe zwycięstwo.1 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Kościół Święty! Spraw, aby w 

Niepokalanym Sercu Maryi szukał ratunku i wraz z Nim odniósł 

prawdziwe zwycięstwo. 

 

 

 

2. Umiłowaniu kapłani, Moi synowie! Bądźcie wrażliwi na słowa waszej 

Matki, która troszczy się o was. Wasze kapłaństwo, które wyrasta i 

zakorzenione jest w Sercu Mojego Boskiego Syna, jest darem i 

tajemnicą powołania do szczególnej posługi. Uczcie się od Mojego Syna, 

naśladujcie Go we wszystkim. Wasze kapłaństwo ma wam nieustannie 

przypominać o gotowości służenia Bogu i ludziom oraz odpowiadać na 

Boże wezwanie. Wy także odpowiedzialni jesteście za życie – za życie 

wieczne powierzonych wam dusz.2 

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

Spraw, aby zawsze odpowiadali na Boże wezwanie i nigdy nie zapominali 

o odpowiedzialności za życie wieczne powierzonych im dusz. 

 

 

                                                           
1 Adam Człowiek, Orędzie z 23 października 2009 r., w: http://www.duchprawdy.com/ 
ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA _2009. pdf. 
2 Tenże, Orędzie z 23 marca 2010 r., w: tamże. http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2010. pdf. 
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3. Nie oczekujcie tylko i wyłącznie na zapowiedziane wydarzenia, lecz 

żyjcie w nadziei tryumfu wraz z Moim Niepokalanym Sercem! Boży 

Plan jest doskonały i prowadzi do odnowienia wszystkich rzeczy w Moim 

Boskim Synu, dlatego starajcie się tak żyć, abyście byli w jedności z 

Najświętszym Sercem Mojego Boskiego Syna i z Moim Niepokalanym 

Sercem. Wszystko inne pozostawcie Nam, gdyż My będziemy troszczyć 

się o was w chwilach najtrudniejszych.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię naucz nas żyć w jedności z 

Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi. Wlej w 

nasze serca wiarę, że Jezus i Maryja zatroszczą się o nas w 

najtrudniejszych chwilach. 

 

 

 

 

 

 

4.  Aby wszystko mogło się wypełnić, co Bóg zaplanował, także i te 

ciemności oraz pozorne milczenie Boga mają swoje znaczenie w 

ekonomii zbawienia. Właśnie pośród ciemności zajaśnieje blask Chwały 

Mojego Boskiego Syna. Jego światło rozproszy ciemności i zło zostanie 

pokonane. Pośród ciemności wypróbowana zostaje także wiara tych, 

którzy przeznaczeni są do światłości, aby wytrwali do końca i nie ulegli 

zwątpieniu. To, że Bóg zezwala, aby zło tak bardzo się panoszyło i 

zbierało swój plon, jest znakiem, jak bardzo szanuje waszą wolności i 

decyzję waszych wyborów.4 

Duchu Święty! Prosimy Cię spraw, abyśmy wytrwali do końca i nie 

ulegli zwątpieniu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tenże, Orędzie z 23 grudnia 2009 r., w: tamże. http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2009. pdf. 
4 Tenże, Orędzie z 23 września 2009 r., w: tamże. 

http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2009.%20pdf
http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2009.%20pdf


5. Obietnica Ducha Świętego, Który zstąpił na Mnie i zamieszkał w Moim 

Niepokalanym Sercu, ukazuje także Moją nieustanną obecność w 

historii zbawienia. W tym procesie „rozdzielenia” Duch Święty jest 

świadkiem obrony i jednocześnie świadkiem oskarżenia. Jest Obrońcą 

dla tych, którzy wytrwają do końca i Oskarżycielem dla tych, którzy w 

swojej zatwardziałości odrzucają Prawdę. Ten sąd dokonuje się już teraz 

– odbywa się on stopniowo w zależności od tego jak ludzkość będzie 

przyjmowała słowa ostrzeżenia i wezwanie do nawrócenia - aż do 

momentu pełnego objawienia Prawdy podczas ostatecznego Przyjścia 

Mojego Boskiego Syna na ziemię.5 

Duchu Święty! Prosimy Cię spraw, aby ludzkość przyjęła słowa 

ostrzeżenia i wezwanie do nawrócenia. 

 

 

 

 

6. Dzisiaj świadectwo prawdziwej wiary wymaga również poświęcenia i 

ofiary, gdyż świat zamknął się na słowa prawdy. Dlatego Moje wezwanie 

do nawrócenia jest jak najbardziej aktualne. Świat stał się pogański, 

ponieważ adoruje bożków: pieniądz, władzę i samouwielbienie. W takim 

świecie nie ma miejsca dla Boga, dla krzyża, dla ofiary i pokuty. Moje 

wierne dzieci, które słuchają słów Bożych, doświadczają niezrozumienia 

i prześladowania – lecz ich świadectwo wiary jest tym bardziej obfite, 

ponieważ sprzeciwiają się oni duchowi tego świata. Ich ofiara i 

świadectwo łączą się z wyznaniem wiary, które przynosi owoc. Moje 

wierne dzieci dobrze rozumieją jak poważny jest ten czas i jakie skutki 

może przynieść zatwardziałość serc. Bóg widzi ich starania oraz ich 

codzienną ofiarę, i dlatego dzięki ich modlitwom i ofiarom daje jeszcze 

czas, aby inni mogli powrócić na drogę prawdy.6 

Duchu Święty! Prosimy Cię pomóż nam wytrwać na drodze 

świadectwa wiary, poświęcenia i ofiary. 

 

 

 

                                                           
5 Tenże, Orędzie z 25 marca 2009 r., w: tamże. 
6 Tenże, Orędzie z 23 marca 2009 r., w: tamże. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

Udziel mi wielkiej czci i miłości Ciebie obecnego w Najświętszym 

Sakramencie. Zapal we mnie pragnienie przebywania z Tobą, tęsknotę za Tobą 

i łaknienie Ciebie, Chlebie życia. Jezu, Boski pokarmie naszych dusz, 

prawdziwy Chlebie z nieba, który dajesz życie światu, nakarm mnie i umocnij. 

Chlebie Aniołów, Manno ukryta, utęsknienie naszych serc, napełnij mnie  swoją 

łaską, abym zawsze tylko Ciebie szukała, Ciebie pragnęła i kochała.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 https://bernardynki.com/wielbie-ciebie/. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, tu ukrywa się 

nie tylko Twoje Najświętsze Bóstwo, ale i chwalebne Człowieczeństwo. 

Uwielbiam Cię tu, obecnego między nami. Ty sam zapewniasz nas, że rozkoszą 

Twoją jest przebywać między synami ludzkimi. Spraw, by i moją radością było 

przebywanie przy Tobie, bym [żył] Twoją ofiarą krzyżową, która dziś 

uobecniana była na ołtarzu. Niech i przez resztę dnia dzisiejszego serce moje 

pozostanie miłym Tobie tabernakulum. A ponieważ nie tylko Ty w nas, ale i my 

w Tobie przebywamy, spraw zatem, bym przez cały dzień [był świadomy] mojej 

głębokiej łączności z Tobą, bym nie [żył] dla siebie, ale byś Ty, Królu mego 

serca, żył we mnie i przeze mnie działał skutecznie i święcie.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 

Cześć Ci oddaję, Boże miłości, Jezu prawdziwie obecny w Najświętszym 

Sakramencie. Cześć oddaję Tobie, Panie nasz, któryś przyszedł do swoich, 

a swoi Cię nie przyjęli. Cześć Ci oddaję, Dobroci nieskończona, tyle cudów 

czyniąca dla okazania nam miłości. Wielbię Ciebie, o Jezu, z Aniołami 

i świętymi, i z nimi upadam u stóp Twego Ołtarza, by Ci oddać cześć, 

zaczerpnąć u Ciebie światła i prosić Cię o łaski. Z tego Ołtarza wołasz do nas: 

“Pragnę waszej miłości!” Oto jestem, Panie Jezu. Choć moje serce nędzne 

i małe, ale całe oddane Tobie. Miłość Twoja uczyniła Cię więźniem w naszych 

przybytkach. Opuszczasz je tylko po to, aby się oddać duszy wiernej Tobie 

i zakrólować w niej swą Boską miłością.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 

 

Panie nasz, Jezu Chryste, Ty z miłości ku ludziom dzień i noc przebywasz 

w Najświętszym Sakramencie, gdzie oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz 

wszystkich, którzy przychodzą Cię nawiedzać. Wierzę, że jesteś obecny 

w Sakramencie ołtarza. Cześć Ci oddaję z głębi serca i dziękuję Ci za łaski, 

które nam wyświadczasz, a szczególnie za to, że nam samego Siebie darowałeś 

w tym Sakramencie. Bądź uwielbiony na wszystkich miejscach na ziemi, gdzie 

w Najświętszym Sakramencie jesteś za mało czczony, a nawet opuszczony. 

O Jezu, kocham Cię z całego serca i poświęcam się Tobie całkowicie. Oddaję Ci 

moją wolę, uczucia, pragnienia i wszystko, co jest moją własnością. Odtąd 

rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba. Szukam 

i pragnę jedynie Twojej świętej miłości, wytrwania w dobrym do końca życia 

i doskonałego wypełnienia Twej woli.10 

 

                                                           
10 Tamże. 


