
Modlitwa wiernych: 

 

1. Ponieważ ludzie pochłonięci są własnym egoizmem, także i Kościół 

przeżywa swój ogromny kryzys wiary, który polega na pomijaniu Chwały 

Bożej i odrzucaniu Jego Obecności. Niektórzy ludzie Kościoła powoli 

detronizują Mojego Boskiego Syna i sami chcą zająć Jego miejsce 

wprowadzając fałszywe i liberalne nauki. Kościół zajmuje się sam sobą, 

a zbyt mało głosi chwałę Mojego Syna, nie przygotowuje się na Jego 

przyjście, podczas, gdy świat jest tego spragniony. Dusze poświęcone i 

prawdziwie oddane Bogu znoszą coraz większe prześladowania i z 

tęsknotą wyczekują upragnionego pokoju i sprawiedliwości. Dlatego 

Duch Święty, który nie może się „przebić” przez mury wielu Kościołów, 

okazuje swoją moc w tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie i stają 

do walki przeciwko złu.1 

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

gorliwiej głosił Chwałę Bożą i przygotowywał świat na przyjście 

Chrystusa. 

 

2. Moje Niepokalane Serce jest dla was wsparciem w umacnianiu waszej 

wiary. Wy także doświadczacie wiary, gdy sprawujecie Ofiarę Mszy 

Świętej! Ale, czy przeżywacie te tajemnice z miłości czy z urzędu? Czy 

wasze kapłańskie „tak” jest podobne do Mojego? Czy nie widzicie, że 

walka i działanie szatana odczuwalne są także w Kościele Mojego 

Boskiego Syna. Bądźcie wierni modlitwie, apostolstwu oraz 

praktykowaniu coraz doskonalszej miłości. Bez doświadczenia miłości 

Boga, bez przyjaźni z Chrystusem, Moim Boskim Synem, wasza posługa 

kapłańska staje się trudna, ponieważ nie wykonujecie jej z miłości 

służenia, lecz z obowiązku. Nie jest ona błogosławieństwem, lecz 

obciążeniem, które coraz bardziej pogrąża wasze sumienie.2 

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

Spraw, aby byli wierni modlitwie, apostolstwu oraz praktykowaniu coraz 

doskonalszej miłości; aby swoją posługę kapłańską wykonywali z miłości 

służenia. 

                                                           
1 Adam Człowiek, Orędzie z 23 maja 2010 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2010. pdf. 
2 Tenże, Orędzie z 23 marca 2010 r., w: tamże 
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3. Moje kochane dzieci! Duch Święty, który mieszka w Moim Sercu daje 

wam nowe oczy, abyście mogli patrzeć, nowe dłonie, abyście mogli 

działać, nowe usta, abyście mogli dawać świadectwo i przede wszystkim 

daje wam nowe serce, abyście mogli prawdziwie kochać. Duch Święty 

jest obecny z wszystkimi swoimi darami, gotowy ofiarować je wam, jeżeli 

odważycie się uwierzyć w moc Jego działania i Jego Miłości. To, co 

teraz jeszcze nie dostrzegacie, ujrzycie i poznacie dzięki Jego mocy.3 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Księdza Piotra. Bądź hojny dla 

Niego i obdarz wszelkimi darami i łaskami niezbędnymi do wypełnienia 

Woli Bożej. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Czy Mój Boski Syn znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie na ziemię? (ŁK 18,8). 

Jest wielu wierzących, ale tak mało wiary! Prawdziwa wiara zależy od 

waszej osobistej relacji z Bogiem, a dzisiaj, kto tak naprawdę zgina 

kolana przed Jego Majestatem? Kto troszczy się o zbawienie dusz? Tylko 

dusze prawdziwie pokutujące i ofiarne, które często znoszą 

prześladowanie ze strony tych, którzy powinni podtrzymywać ich i 

wspierać. Wiara nie jest dziełem ludzkim, lecz łaską. Brak wiary 

powoduje również, że Matka Kościół postrzegana jest jako tylko i 

wyłącznie ziemska instytucja, z której można się równie dobrze wypisać. 

JA pytam was, Moje ziemskie dzieci, gdzie jest wasza wiara? Szatan 

wślizgnął się do Kościoła z całą swoją mocą i nienawiścią. Dokonuje 

swoich dzieł poprzez tych, którzy zamknęli swoje serca na Miłość.4 

Duchu Święty! Prosimy Cię przymnóż nam wiary. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tenże, Orędzie z 2lipca 2011 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA _2011. pdf. 
4 Tenże, Orędzie z 23 marca 2010 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA _2010. pdf. 
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5. Mówię wam o tym wszystkim, Moje kochane dzieci, abyście umieli 

przygotować się na działanie Ducha Świętego, Który rozleje swój ogień 

oczyszczający na ziemię. Ten sąd już się rozpoczął, ponieważ cała 

ludzkość dochodzi do momentu rozdzielenia światła od ciemności, 

ujawnienia prawdy i ostatecznym zwycięstwie. Sąd Ducha Świętego 

„przekonuje świat o grzechu”. Działa on w sumieniach tych, którzy 

toczą walkę duchową. Działa w was, wystawiając was na próby, które są 

kontynuacją krzyża – jeśli chcecie pozostać Jego uczniami do końca, 

powinniście go nieść. Duch Święty – jeśli otworzycie się na Jego 

działanie - sprawia, że rozpoznajecie coraz bardziej znaki czasu, które 

objawia w ciągu całej historii zbawienia. Bóg okazuje miłosierdzie 

wszystkim, ale nie wszystkim w tym samym czasie. To rozróżnienie 

wynika z Jego troski o to, aby mógł rzeczywiście wszystkim okazać swą 

Moc i Swoje Miłosierdzie.5 

Duchu Święty! Prosimy Cię przygotuj nas i otwórz na Twoje 

działanie. 

 

 

 

 

 

 

6. Jeśli chcecie dobrze przygotować się na działanie Ducha Świętego w 

was i na przemianę, którą On sam w was dokona, to musicie odnaleźć w 

sobie przestrzeń milczenia i wyciszenia, aby usłyszeć Jego głos. Ja 

jestem Oblubienicą Ducha Świętego, która wszystko rozważała w swoim 

sercu. Trzeba zagłębić się w milczeniu, aby napełnić się Duchem 

Świętym. On przemawia w milczeniu. Milczenie w adoracji i 

kontemplacji to najlepszy sposób na to, aby usłyszeć, co mówi Duch do 

Kościołów w obecnym czasie.6 

Duchu Święty! Prosimy Cię pomóż nam odnaleźć w sobie 

przestrzeń milczenia i wyciszenia, aby usłyszeć Twój głos. 

 

 

                                                           
5 Tenże, Orędzie z 23 czerwca 2010 r., w: tamże. 
6 Tenże, Orędzie z 10 stycznia 2010 r., w: tamże. 



Komentarz przed Komunią Świętą: 

 

 

 

 

 

 

O Jezu, słodyczy niewymowna! Jak jeleń dąży do źródła, tak i ja tęsknię 

do Ciebie, bo tylko w Tobie znajduję pokój, którego świat dać nie może. Tylko 

w Tobie znajduję zdrój żywej wody dający życie wieczne. A już najbardziej 

moje serce tęskni za Tobą w Najświętszym Sakramencie. W Nim bowiem sycę 

się Twoją miłością, w Nim karmię się Chlebem mocnych na życie wieczne. 

Z tęsknotą czekam tej chwili, kiedy pod postacią Chleba przyjdziesz do mnie, 

a także gdy mogę przyjść do Ciebie i upaść do Twoich stóp, by Cię wielbić 

i kochać. 

Pokarmie naszej drogi, Manno z nieba dająca życie, przyjdź i posil mnie, 

abym nie ustała w mojej pielgrzymce do Niebieskiej Ojczyzny.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

 

Pan Jezus sam podsuwa nam tu, co czynić, gdy uklękniemy przed 

tabernakulum. Ale pamiętajmy, że nie to jest najważniejsze, co my jesteśmy 

w stanie powiedzieć Jezusowi. Najważniejsze jest samo nasze przyjście do stóp 

Jezusa w tabernakulum. Miłość podpowie nam, co Jezusowi powiedzieć. 

A zresztą, możemy milczeć przed Nim. Jezus przenika nasze serce i wie, ile jest 

w nim miłości. A tylko o miłość Mu chodzi!… Słuchaj też tego, co Jezus ma ci 

do powiedzenia. On przemówi na pewno, gdy ty zamilkniesz. Może szepnie ci 

cicho do serca: „Synu, daj Mi serce twoje! Kochaj Mnie! Wszystkiego mam pod 

dostatkiem, brak Mi tylko serca twojego, to znaczy twojej dobrowolnej miłości. 

Niczego od ciebie nie chcę, tylko miłości”.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pan Jezus do Matki Vogl, w tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 

Mów więc prosto: MÓJ JEZU, KOCHAM CIĘ! I nie martw się, że ci nic 

więcej nie przychodzi do głowy. Powtarzaj Jezusowi wciąż to samo: że Go 

kochasz i że chcesz Go zawsze kochać. Pamiętaj też, że słowa twoje nie muszą 

być owiane jakimś słodkim uczuciem. Nie uczucie jest tu ważne i miarodajne, 

lecz twoja wola. CHCIEĆ KOCHAĆ TO ZNACZY JUŻ KOCHAĆ. Słodkie 

uczucie może być ci dane w nagrodę za wytrwałość, ale jego nieobecność nie 

zmniejsza miłości, podobnie jak jego obecność wcale miłości nie zwiększa.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

 

Godzina adoracji odprawionej dla uczczenia Mnie utajonego 

w Najświętszym Sakramencie i dla oddania czci Matce Bożej jest dla Mnie 

niewypowiedzianie radosną. Dusze praktykujące to nabożeństwo są dla Mnie 

milsze nawet niż Jan Apostoł, Mój ulubieniec, który przy Ostatniej Wieczerzy 

położył swą głowę na Moim Sercu. Jan widział Mnie osobiście, nic więc 

dziwnego, że Mnie kochał i tulił się do Mnie. Dusze zaś adorujące Mnie 

w tabernakulum widzą tylko przybytek, gdzie mieszkam w postaciach 

sakramentalnych i słyszą tylko głos Mój wewnątrz duszy, a jednak wierzą, że 

jestem tu żywy, że im wszystko dać mogę i miłują Mnie miłością wyższą, 

przytulają się do stopni ołtarza Mojego z taką wiarą, jak Jan do Mojej piersi 

i odchodzą stąd pocieszeni w smutkach, rozłzawieni radością i umocnieni do 

wszelkich walk życiowych. Szczęśliwe te dusze… szczęśliwsze od aniołów 

w Niebie… Ja też ich kocham więcej niż całe zastępy mieszkańców Niebios.10 

 

 

                                                           
10 Pan Jezus do Wandy Malczewskiej, w: tamże. 


