
Modlitwa wiernych: 

 

1. On [Duch Święty] doprowadzi do poznania Prawdy i dokona tego w 

różnym stopniu poznania. Poznanie Jego działania dokona się wobec 

Kościoła a następnie wobec świata, ponieważ Kościół także zatracił 

swoją tożsamość w wyznaniu wiary, gdy chodzi o rzeczywistą obecność i 

bliskość Boga. Dlatego też obietnica nawrócenia, jako działania Ducha 

Świętego, polega na przekonaniu świata o grzechu oraz przypomnieniu 

Kościołowi oraz narodom tego wszystkiego, co Mój Boski Syn mówił, 

aby On był otoczony chwałą. Działanie Ducha Świętego to objawienie 

Prawdy, której podstawą jest wiara. Duch Święty sprawi, że narody 

poznają prawdę. Dokona się to w boleści, ponieważ ci, którzy odrzucili 

Prawdę staną wobec jej oblicza z całym ciężarem ich sumienia.1 

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

odzyskał swoją tożsamość w wyznaniu wiary, gdy chodzi o rzeczywistą 

obecność i bliskość Boga. 

 

2. Gdzie podziali się odważni biskupi i kapłani, którzy nie lękają się 

PRAWDY, i którzy gotowi są oddać życie za wiarę? Dlaczego 

stwierdzacie, że wszystkie religie są równe, a zapominacie, że jedynym 

Pośrednikiem na drodze do OJCA i Zbawicielem jest MÓJ BOSKI 

SYN? Dzisiaj potrzeba jest świadków wiary! Potrzeba jest świątobliwych 

i oddanych kapłanów, którzy nie będą lękali się prześladowania – nawet 

ze strony swoich przełożonych! Moje dzieci, Ja nie namawiam do 

nieposłuszeństwa, lecz wzywam was do odwagi, ponieważ świadectwem 

są czyny – a odpowiedzialność jest ogromna. Kościół powinien 

ukazywać swój prawdziwy obraz i stanąć w obronie prześladowanych, 

ponieważ prześladowanie w każdym wieku i czasie umacnia wiarę. Mój 

Syn powiedział wam, że „błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 

dla sprawiedliwości. On was nigdy nie opuści, lecz zamyka was w Swoim 

cierpieniu i w Swoim prześladowaniu.2 

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

Spraw, aby nie lękali się Prawdy i byli gotowi oddać życie za wiarę. 

 

                                                           
1 Adam Człowiek, Orędzie z 23 marca 2009 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2009. pdf. 
2 Tenże, Orędzie z 23 marca 2010 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA _2010. pdf. 

http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2009.%20pdf
http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2009.%20pdf
http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA%20_2010.%20pdf


3. Jeśli prawdziwie poświęciliście wasze Serca Mojemu Boskiemu Synowi i 

Mnie, to Bóg przeprowadzi was „suchą nogą” przez wszelkie nawałnice. 

Moje Niepokalane Serce jest miejscem waszego pocieszenia, jest 

miejscem działania Ducha Świętego i umocnienia wiary. Moje Serce jest 

także miejscem nawrócenia.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię umocnij nas i przeprowadź przez 

wszelkie nawałnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kochane dzieci, nie lękajcie się o waszą przyszłość, gdyż wszystko Bóg 

zaplanował w Swojej Opatrzności i w Swoim Miłosierdziu Nie 

spoglądajcie smutnymi oczami na ziemię, lecz cieszcie się, ponieważ 

zmienia się oblicze tego świata. Jedynym smutkiem, którym także 

ogarnięte jest Moje matczyne Serce, to utrata tak wielu dusz, które 

świadomie odrzucają Boga i tym samym decydują o swojej przerażającej 

wieczności. Tych dusz jest tak wiele, gdyż pozostają ślepe i głuche na 

Boże znaki i słowa. Módlcie się za tych, którzy się nie modlą, pokutujcie 

za tych, którzy odrzucają łaskę Bożą i wynagradzajcie za tych, którzy 

obrażają Majestat Boży.4 

Duchu Święty! Prosimy Cię za te dusze, które świadomie odrzucają 

Boga. Błagamy Cię dla nich o łaskę nawrócenia i powrotu do kochającego 

Ojca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tenże, Orędzie z 23 października 2009 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2009. pdf. 
4 Tenże, Orędzie z 23 stycznia 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.  Im bardziej wzrasta na świecie walka przeciw prawom Boga i Kościoła, 

a rozwija się masoński duch materializmu i liberalizmu, coraz częściej 

przychodzę do was, Moje kochane dzieci, aby utwierdzić was w wierze 

oraz przekazać wam odpowiednie środki zaradcze. Przychodzę na 

ziemię, ponieważ do was przysyła Mnie Bóg, abym przygotowała was do 

walki, która ma swój decydujący finał w zwycięstwie Boga. Objawiam 

wam ten czas jako ostatni czas, który nie jest określony jakąkolwiek datą 

albo liczbą lat, lecz jako określenie sytuacji świata w czasie zbliżania się 

końca, o którym wie tylko Bóg.5 

Duchu Święty! Prosimy Cię spraw, abyśmy właściwie wykorzystali 

środki zaradcze, które przekazuje nam Maryja. 

 

 

 

6.  Moje dzieci, nie lękajcie się o nic – a przede wszystkim o waszą 

przyszłość, i wyznajcie waszą wiarę przed ludźmi. Wtedy zauważycie w 

waszych sercach rosnącą moc wiary. Pamiętajcie jednak, że świat nie 

przyzna się do was, ponieważ siły zła są teraz mocno w działaniu, 

jednakże Duch Święty umocni i utwierdzi waszą apostolską gorliwość w 

głoszeniu wiary. Wasze apostolstwo jest mocnym światłem i pociechą. W 

waszym opuszczeniu i zwątpieniu myślcie o Moim Boskim Synu, Który 

przychodzi do serc jako światło i pociesza w Swojej Boskiej Obecności. 

Bóg jest dla ludzkich serc światłem, które przyćmiewa ciemności tego 

czasu. To światło oślepia Mocnych tego świata i niszczy plany złego. 

Dlatego świat nie chce o nim mówić. Teraz rządy państw przygotowują 

serię złych wiadomości i beznadziejnych sytuacji, by wprowadzić 

zwątpienie w ludzkich sercach. Celowo przygotowany kryzys 

ekonomiczny prowadzi do jednego światowego porządku i jednego 

światowego rządu.6 

Duchu Święty! Prosimy Cię umocnij i utwierdź naszą apostolską 

gorliwość w głoszeniu wiary. 

 

 

 

                                                           
5 Tamże. 
6 Tenże, Orędzie z 2 lutego 2009 r., w: tamże. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

 

Kiedy przystępujecie do świętej Komunii ze Mną, abym mógł wejść do 

waszych serc, otwórzcie wasze serca i pobożnie oddajcie chwałę Bogu, Panu 

waszemu. Zjednoczcie się z Moim Sercem oraz z Moim Kościołem 

tryumfującym i walczącym tutaj na ziemi. Tak zjednoczeni chwalcie Boga 

sercem i językiem. Dla oddania słusznej i sprawiedliwej czci uklęknijcie, 

adorujcie, módlcie się i cieszcie się Moja Obecnością.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Tenże, Orędzie z 23 czerwiec 2011 r., w: http://www.duchprawdy.com/adam_czlowiek_kleczenie.htm. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

Spójrz, moje dziecko i moje dzieci, na tę monstrancję wypełnioną 

światłem Słońca, które nigdy nie przemija – całym Bóstwem i Majestatem 

mojego Boskiego Syna! To ten sam Zbawiciel, który pocieszał, uzdrawiał, 

upominał, aż wreszcie poniósł śmierć na krzyżu i zmartwychwstał, aby odkupić 

ludzkość. Tabernakulum stało się teraz Jego miejscem przebywania pośród was. 

Jest obecny i gotów, by w każdej chwili was pocieszyć i umocnić, ale pragnie, 

abyście również wy przyszli do Niego i spędzili z Nim czas na rozmowie z serca 

do Serca!8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Tenże, Orędzie z 30 maja 2013 r. w: tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj w sposób szczególny przypominam wam, moje kochane dzieci, i 

zapraszam ponownie, abyście się stali duszami adorującymi – każdy na miarę 

swojego powołania! Łączcie się w adoracji, aby pocieszać, wynagradzać i 

dziękować Sercu mojego Syna. Idźcie do Źródła miłości i świętości. Adorujcie 

Ciało mojego Boskiego Syna z największą czcią. Całe Niebo, święci i 

aniołowie, oddają nieustannie chwałę, uwielbienie, cześć i dziękczynienie, 

wychwalając Boga w Trójcy Jedynego. Jeśli całe Niebo poruszone jest czcią i 

uwielbieniem Boga, to jak powinno zachować się stworzenie ma ziemi! 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tenże, Orędzie z 30 maja 2013 r. w: tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 

Adorujcie Mojego Boskiego Syna jak najczęściej. Adorujcie Go podczas 

Mszy świętej, gdy przyjmujecie Jego Najświętsze Ciało do waszych serc i kiedy 

trwacie w dziękczynieniu. Żyjcie Jego obecnością i promieniujcie światłem Jego 

Chwały w każdym miejscu! W Najświętszym Sakramencie zawiera się całe 

dobro Kościoła; Święta Matka Kościół żyje, oddycha i porusza się dzięki 

Niemu. (…) 10 

 

                                                           
10 Tenże, Orędzie z 7 czerwca 2012 r., w: tamże. 


