
Komentarz na wstęp: 

 

 

 

 

 

Dzisiejsza uroczystość, którą Święta Matka Kościół uroczyście sprawuje, 

jest znakiem, że Duch Święty działa w Kościele i jest z Nim pomimo ciemności 

i ułomności ludzkiej. Dzięki Jego łasce i działaniu otrzymujecie sakramenty i 

jesteście jednym ciałem. To właśnie Duch Święty sprawia, że Kościół – a więc 

także i wy – otrzymujecie łaskę nieustannego odnawiania się i przemiany. Duch 

Prawdy, Pocieszyciel, pomaga także wam przeciwstawiać się „księciu 

kłamstwa” i przekonuje świat o posłannictwie Mojego Boskiego Syna i klęsce 

szatana. Moc Ducha Świętego ujawnia się także w waszej walce o prawdziwą 

godność Mojego Boskiego Syna i pozwala wam stanąć po stronie prawdy, 

abyście mogli dać prawdziwe świadectwo waszej wiary. Dlatego tak często 

wam powtarzam, Moje kochane dzieci, nie opuszczajcie Kościoła, ponieważ 

poza Kościołem stajecie się łatwym łupem dla szatana. Trwajcie w cierpieniach 

Kościoła, jednoczcie się z Jego krzyżem i bądźcie cierpliwi we wzajemnej 

próbie.1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Adam Człowiek, Orędzie z 12 czerwca 2011 r., w: http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA 
_2011. pdf. 
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Komentarz przed aktem pokutnym: 

 

 

 

 

 

O, Miłości, która pokonujesz grzech, 

niszczysz plany zwodziciela, 

Przybądź, umocnij to, co słabe. 

Napełnij swoją mocą stworzenie, 

Przemień i odnów każde serce, 

Aby wielbiło Boga, 

Oddało Mu chwałę, cześć i uwielbienie. 

Ze swojej obfitości zlej łaski tym, 

Którzy tak bardzo ciebie potrzebują, 

Utul w Twoich ramionach tych, 

Którzy Ciebie nie znają. 

Udzielaj się tym, 

Którzy Ciebie przyjmują. Amen.2 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Tenże, Orędzie z 1 styczeń 2011 r., w: tamże. 



Akt pokutny: 

 

1. Jeśli Moje umiłowane dzieci odrzucają z całą świadomością działanie 

łaski Ducha Świętego, to w jego miejsce wchodzi szatan z całą swoją 

przewrotnością. Skoro człowiek buntuje się przeciwko Bogu, nie chce 

ugiąć swoich kolan przed Boskim Majestatem, to sam wprowadza chaos 

i niepokój, a przecież Duch Święty jest źródłem porządku i harmonii.3 

Duchu Święty! Przepraszamy Cię za to, że ludzkość buntuje się 

przeciwko Bogu i z całą świadomością odrzuca działanie Twojej łaski. 

 

 

2. (…) niestety, ludzkość odwraca się od Ojca i dlatego odczuwa 

konsekwencje swojej pychy i arogancji. To pokolenie zupełnie odwróciło 

się od Źródła światła i podąża w ciemności. To pokolenie unicestwia się, 

ponieważ nie ma szacunku dla życia i zabija je. Prawdziwa wiara upada, 

ponieważ pycha ludzka zagasiła ogień żarliwości i pobożności wśród 

wielu. Dzisiaj tak niewielu troszczy się o tradycję, a przede wszystkim o 

szacunek i uwielbienie dla Boga. Człowiek hołduje siebie i swoje 

zdobycze techniki, które – jak sami widzicie – bardziej służą 

podporządkowaniu sobie wszystkiego, by mieć pełną kontrolę nad 

wszystkim i wszystkimi. To wy sami wepchnęliście się w te sidła, 

ponieważ bardziej słuchaliście pokus szatana niż słów Bożych.4 

Duchu Święty! Przepraszamy Cię za to, że dzisiaj tak niewielu 

troszczy się o szacunek i uwielbienie dla Boga. 

 

3. Spójrzcie, Moje kochane dzieci, jak wielu z was zapomina o Miłości 

Bożej. Wielu oczekuje kary Bożej, zamiast zwracać się z ufnością do 

Miłosiernej Miłości Serca Mojego Boskiego Syna. Wyczekujecie znaków 

i wydarzeń, nastawiacie ucha, by słuchać tylko o karze i nadchodzącym 

cierpieniu, a nie słuchacie Słów o Bożym Miłosierdziu i przebaczeniu. 

Zbyt wiele wzbudzacie w was strachu przed wojną i katastrofami, a 

zapominacie, że największą tragedią tego czasu, jest celowe i umyślne 

odrzucenie Boga, wyparcie się Jego Miłości i utrata tak wielu dusz, 

które każdego dnia wpadają w odwieczną przepaść.5 

Duchu Święty przepraszamy Cię za to, że dzisiaj tak wielu oczekuje 

kary Bożej, zamiast zwracać się z ufnością do Miłosiernej Miłości Boga. 

                                                             
3 Tenże, Orędzie z 12 czerwca 2011 r., w: tamże. 
4 Tenże, Orędzie z 2 lutego 2011 r., w: tamże. 
5 Tenże, Orędzie z 15 sierpnia 2011 r., w: tamże. 



4. Moje kochane ziemskie dzieci, Święta Matka Kościół potrzebuje także 

tego wewnętrznego ducha adoracji Boga. Wszyscy dzisiaj narzekają na 

brak czasu: Msze święte odprawia się szybko, czasu na modlitwę i 

dziękczynienie nie ma, bo kapłani śpieszą się zaraz na plebanię. W ciągu 

tygodnia nie ma czasu na adorację, a jeżeli już, to krótką. Czy tak 

powinna wyglądać odnowa Kościoła, gdy nie ma czasu dla Boga? Jakie 

znajdziecie wytłumaczenie przed Bogiem z braku czasu dla Boga, dla 

bliźniego i dla własnego uświęcenia? Wtedy będzie miał prawo 

powiedzieć do was: „Nie znam was. Żądaliście ode Mnie tak wiele, a nie 

pozostawiliście Mi czasu, abym mógł wam dać nawet to, o co 

prosiliście!”6 

Duchu Święty! Przepraszamy Cię za to, że współczesnemu 

człowiekowi wciąż brakuje czasu dla Boga. 

 

5. Proszę was, Moje kochane dzieci, abyście nabrali większej odwagi. 

Módlcie się, przemieniajcie wasze życie, abyście mogli współdziałać z 

łaską, która jest wam dana. Nie bójcie się przyjąć Miłości Boga do 

waszych serc, aby stać się narzędziem w Jego ręku. Upadnijcie na 

kolana przed Bogiem i proście Go o przebaczenie, ale i wy sami 

nauczcie się wpierw przebaczać. Jeżeli chcecie być prawdziwymi Moimi 

dziećmi musicie żyć prawdą o miłości. A prawda jest taka, że miłość to 

nie tylko uczucie, ale także czyn.7 

Duchu Święty! Przepraszamy Cię za brak przebaczenia i żal, który 

skrywamy w naszych sercach. 

 

6. Moje kochane dzieci, ranicie Moje Serce, gdy z pochopnością osądzacie 

i źle mówicie o Moich synach kapłanach – pamiętajcie, że ich błędy 

wynikają z tego, że stali się ofiarami wielkiego spisku szatana wobec 

Kościoła. Nie wszyscy mogą wytrwać w tej walce, ponieważ zbyt 

powierzchownie traktują swoje powołanie. Jednak osąd pozostawcie 

Mojemu Boskiemu Synowi, który zna ich intencje i serca, gdyż 

powołanie do kapłaństwa jest szczególnym darem łaski oraz tajemnicą, 

która jest pomiędzy Chrystusem a nimi. Mój Syn zna najlepiej ich serca: 

ich miłość oraz zdradę, podobnie jak przejrzał serce Judasza.8 

Duchu Święty! Przepraszamy Cię za każdy osąd i każde złe słowo 

wypowiedziane o kapłanach. 

 
                                                             
6 Tenże, Orędzie z 23 sierpnia 2011 r., w: tamże. 
7 Tenże, Orędzie z 31 maja 2011 r., w: tamże. 
8 Tenże, Orędzie z 21 listopada 2011 r., w: tamże. 



Komentarz przed modlitwą wiernych: 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie: ktokolwiek prosi z ufnością o to, co nie jest przeciwne jego 

zbawieniu i nie sprzeciwia się Woli Ojca, zawsze to otrzymuje. Jeśli nie 

otrzymujecie wszystkiego od razu, to znaczy, że dopuszczam czas i trudności, 

abyście nauczyli się ufać Mi we wszystkim – a nie sobie.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Tenże, Orędzie z 1 lipca 2011 r., w: tamże. 



Modlitwa wiernych: 

 

1. Musicie poddać się działaniu Ducha Świętego, abyście mogli odkryć na 

nowo swoje człowieczeństwo i jedność z Chrystusem. Dlatego też 

odnowienie ludzkości i oczyszczenie Kościoła dokonuje się w „bólach”, 

ponieważ doświadczenie prawdy dla człowieka, który świadomie odrzucił 

łaskę i obraz Boży w sobie, jest bolesnym wydarzeniem. To, co sprawia 

człowiekowi duchowe cierpienie to prawda i rzeczywistość.10 

Duchu Święty! Prosimy Cię za Kościół Święty. Odnów Go i 

oczyść. Pomóż przetrwać ten czas próby i cierpienia. 

 

 

 

2. Duch Święty umocni Kościół, oczyści go i nastanie nowa wiosna 

Kościoła, który wyjdzie obronną ręką ze wszystkich sztormów i 

prześladowań. Musicie tylko wytrwać do końca. Gromadźcie się wokół 

kapłanów, którzy dają prawdziwe świadectwo swojemu powołaniu i 

módlcie się za tych, którzy ranią Serce Mojego Boskiego Syna i Moje. 

Kryzys Kościoła jest przejściowy, natomiast Jego chwała jest wieczna!11 

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

Spraw, aby dawali prawdziwe świadectwo swojemu powołaniu. 

 

 

3. Duch Święty uczestniczy także w tej próbie, którą przeżywa Kościół – nie 

stwarza nic nowego, ale „wszystko czyni nowym”, to znaczy, że udziela 

łaski odnowienia i uświęcenia. To On sprawia, że wierne dzieci coraz 

bardziej dostrzegają zło i odczuwają tęsknotę za powracającym Moim 

Boskim Synem. I to jest właśnie szczególny czas działania Ducha 

Świętego w was, Moje kochane ziemskie dzieci – ponieważ On 

doprowadzi całą ludzkość do prawdy. „Duch i Oblubienica” wołają 

jednym głosem Marana tha – Przyjdź Panie! I Mój Boski Syn 

odpowiada twierdząco, że „Przyjdzie”.12 

Duchu Święty! Prosimy Cię udziel łaski odnowienia i uświęcenia. 

Doprowadź całą ludzkość do prawdy. 

 

                                                             
10 Tenże, Orędzie z 12 czerwca 2011 r., w: tamże. 
11 Tamże. 
12 Tamże. 



4. Potrzeba przemiany serc jest dzisiaj warunkiem przemiany dla całej 

ludzkości. Żadne starania o zmianę ziemskiego życia nie przyniosą 

owoców, jeśli ludzkość nie będzie starała się o prawdziwą, wewnętrzną 

przemianę serc. I to w taki sposób by stały się czystym odbiciem Bożym. 

By stały się według Serca Bożego. Taka przemiana jest możliwa za 

sprawą i działaniem Ducha Świętego.13 

Duchu Święty! Prosimy Cię przemień nasze serca. 

 

5. W naśladowaniu Mojego Serca wypływa wypełnienie prawa i cała 

świętość. Umiłowanie naśladowania Mojego Serca jest rzeczywistym i 

niezawodnym znakiem wybrania. Żyjcie w bliskości Mojego Serca i w 

Mojej Obecności, a wtedy sami poznacie, że potrzebna jest przemiana i 

Duch Święty odnowi oblicze ziemi. (…) Wy sami nie możecie dać innym 

tego, czego sami nie posiadacie w waszych sercach. Dlatego jeśli 

pragniecie urzeczywistnienia Mojego Królestwa, to wpierw musicie 

zapoczątkować je w was. Jeśli będziecie nosić prawdziwą Miłość w 

waszych sercach, to będziecie mogli dzielić tą miłość z innymi. Jeśli 

pragniecie dać świadectwo pokoju i sprawiedliwości, to musicie stać się 

Moimi świadkami.14 

Duchu Święty! Prosimy Cię spraw, abyśmy nosili prawdziwą 

Miłość w naszych sercach i stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa, 

którzy będą dzielić tę Miłość z innymi. 

 

6. Dlatego też musicie zrozumieć, Moje kochane dzieci, że doświadczenia, 

które teraz przeżywa cała ludzkość, jak również nadchodzące 

wydarzenia, przed którymi stoicie, są ostrzeżeniem wynikającym z 

pełnego Miłości Planu Bożego. Bóg chce wyzwolić was z grzechu, 

abyście żyli w wolności dzieci Bożych i przyjęli wewnętrzny dar bycia 

„nowym człowiekiem”. Wtedy poznacie swoją słabość i zrozumiecie, że 

prawdziwa doskonałość i dojrzałość nie jest owocem wysiłku człowieka, 

lecz rezultatem zjednoczenia z Chrystusem – Moim Boskim Synem – w 

Duchu Świętym. Dlatego musicie nieustannie pogłębiać swoją wiarę, 

dawać świadectwo prawdzie i odpowiadać na Boże wezwanie.15 

Duchu Święty! Prosimy Cię uzdolnij nas do nieustannego 

pogłębiania swojej wiary, dawania świadectwa prawdzie i odpowiadania 

na Boże wezwanie. 

                                                             
13 Tenże, Orędzie z 6 sierpnia 2011 r., w: tamże. 
14 Tenże, Orędzie z 1 lipca 2011 r., w: tamże. 
15 Tenże, Orędzie z 12 czerwca 2011 r., w: tamże. 



Komentarz na ofiarowanie: 

 

 

 

 

 

Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że poprzez wasze ofiarowanie się Bogu 

wchodzicie w Jego życie. Taka ofiara jest aktem miłości i prowadzi do Miłości. 

Duch Święty przyprowadził Mnie i Józefa do świątyni i ten sam Duch sprawi, że 

i wy będziecie mogli poświęcić wasze życie Bogu, jeśli tylko tego zapragniecie. 

Mówię wam o tym wszystkim, Moje dzieci, abyście byli zdolni do 

dawania, do ofiarowania w radości, która jest znakiem człowieka, który należy 

do Boga. Wasze ofiarowanie się jest znakiem wypełnienia się tego wszystkiego, 

co podoba się Bogu. Ta radość powinna przenikać wasze serca.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Tenże, Orędzie z 2 lutego 2011 r., w: tamże. 



Komentarz przed dziękczynieniem: 

 

 

 

 

  

Uwielbiajcie i wysławiajcie DUCHA ŚWIĘTEGO, Który napełnia całe 

stworzenie swoją mocą, uświęca je i prowadzi do Ojca przez Syna. Śpiewajcie 

pieśń dziękczynną wraz ze Mną, że uczynił Moje Łono i Moje Serce Swoją 

Świątynią i uczynił naczyniem napełnionym Jego darami, przez co stałam się 

Jego szczególną OBLUBIENICĄ. Duch Święty w szczególny sposób napełnia 

całe stworzenie Słowem Bożym, jest Panem i Ożywicielem, Który od Ojca i 

Syna pochodzi i, który wraz z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i 

chwałę.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Tenże, Orędzie z 19 czerwca 2011 r., w: tamże. 



Dziękczynienie: 

 

1. Proszę was, abyście dziękowali Bogu za ten czas, bo to jest czas łaski. 

Wkrótce zobaczycie, że właśnie ten czas był prawdziwym czasem łaski. 

Nadejdzie czas, kiedy Niebo zamilknie i wtedy odczujecie pustynię, gdzie 

jedynym ratunkiem i nadzieją będzie Moje Niepokalane Serce i wasza 

wiara oraz wasze oddanie.18 

Duchu Święty! Dziękujemy Ci za ten czas łaski. 

 

 

 

2. Jeśli jesteście dziećmi wiary, to z radością i pokojem oczekujcie na 

nadchodzące wydarzenia. Nie martwcie się o waszą przyszłość, ponieważ 

Bóg jest z tymi, którzy Go miłują. Wróg zostanie pokonany a wraz z nim 

wszyscy ci, którzy oddali pokłon bestii i w swojej zatwardziałości nie 

nawrócili się do Boga.19 

Duchu Święty! Dziękujemy Ci za to, że zabierasz lęk i wlewasz w nasze 

serca radość, pokój i nadzieję. 

 

 

3. Zwróćcie uwagę, Moje kochane dzieci, że w całej historii zbawienia, Bóg 

zawsze podtrzymywał Kościół swoją łaską, posyłał swoich proroków 

napełnionych Duchem Świętym, aby przekazywali słowa otuchy – ale także 

słowa ostrzeżenia. Nigdy Kościół nie pozostał opuszczony, nigdy wierne 

dzieci nie zostały osamotnione! Tak też dzieje się dzisiaj, kiedy Kościół 

wstrząsany jest wielkimi falami, gdzie wydaje się, że Łódź Piotrowa zaczyna 

tonąć, Duch Święty przekazuje słowa otuchy, jednoczy i umacnia. Bóg nie 

pozostawia swoich dzieci w całkowitej ciemności, lecz daje światło 

nadziei.20 

Duchu Święty! Dziękujemy Ci za Orędzia na Czasy Ostateczne, które 

właśnie nadeszły. Dziękujemy za wszelkie pouczenia, za słowa otuchy i 

nadziei, które nam w nich dajesz. 

 

 

 

                                                             
18 Tenże, Orędzie z 23 stycznia 2011 r., w: tamże. 
19 Tenże, Orędzie z 12 czerwca 2011 r., w: tamże. 
20 Tenże, Orędzie z 19 marca 2011 r., w: tamże. 



4. Już Moim Apostołom przekazałem pouczającą naukę, aby czuwali i modlili 

się, by nie wpadli w pokusę i sidła szatana. To samo powtarzam dzisiaj 

Moim kapłanom, aby czuwali, modlili się i dawali prawdziwe świadectwo 

ich wierności i oddania; aby dawali przykład prawdziwej czci i uwielbienia 

dla Mojego Ciała. Mój odnowiony Kościół otrzyma ogrom łask, ponieważ 

Duch Święty oczyści Mój Kościół Swoim uświęcającym Tchnieniem. W 

wierności Mojemu Kościołowi i zjednoczeniu z Jego cierpieniem 

doświadczacie już teraz łaski bycia „nowym stworzeniem”.21 

Duchu Święty! Dziękujemy Ci za Księdza Piotra, za Jego prawdziwe 

świadectwo wierności i oddania oraz przykład prawdziwej czci i uwielbienia 

dla Ciała Chrystusa.  

 

5. Każdy z was otrzymał własne powołanie. Jeśli żyjecie w tym czasie, to 

znaczy, że Bóg przeznaczył was właśnie na teraz. Skoro zrozumieliście, że 

wasza praca, wasze zaangażowanie, wasze modlitwy są potrzebne, by dać 

świadectwo, by oddać Bogu Chwałę, to nie lękajcie się o nic, bo jeśli Bóg 

przeznaczył was na ten czas – każdego w bardzo indywidualny sposób – to 

znaczy, że już przed wiekami zatroszczył się o wszystko dla was. Bóg 

spogląda na każdego z was indywidualnie i każdy otrzymał osobny talent, 

aby w ten sposób uwielbiać Boga i przyczyniać się do szerzenia Królestwa 

Niebieskiego.22 

Duchu Święty! Dziękujemy Ci za to, że zostaliśmy przeznaczeni do życia 

właśnie w tym czasie. Dziękujemy za powołanie, jakim obdarzyłeś każdego 

z nas oraz za to, że możemy dawać świadectwo i oddawać chwałę Bogu. 

 

 

6. Jak widzicie, Moje kochane dzieci, kto Boga wyrzuci ze swojego serca, nie 

może przebywać w Jego obecności! A przecież czystość serca obejmuje 

każdą sferę życia: duchową i fizyczną! Dlatego musicie podjąć wysiłek, by 

zachować czystość waszych serc. Już wasze czyste intencje otwierają was 

na większe działanie Ducha Świętego w was samych. Podejmijcie tę walkę, 

a zobaczycie jak dokona się w was przemiana, która jeszcze bardziej 

uwrażliwi was na Miłość i Miłosierdzie Boże.23 

Duchu Święty! Dziękujemy Ci za to, że zostaliśmy wezwani do 

zachowania czystości naszych serc. Dziękujemy, że pomagasz nam i 

umacniasz w tej walce. 

 

                                                             
21 Tenże, Orędzie z 23 czerwca 2011 r., w: tamże. 
22 Tamże, Orędzie z 19 marca 2011 r., w: tamże. 
23 Tenże, Orędzie z 23 maja 2011 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 Moją Obecnością.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Tenże, Orędzie z 23 czerwca 2011 r., w: tamże. 



Komentarz po Komunii Świętej I: 

 

 

 

 

 

 

 Tak, widzę, że Jezus mnie kocha, i wydaje się być we mnie zakochany… 

Czuję, że zabrał mi serce; czuję, że przyozdobił je swoją cenną krwią. Mój Jezu, 

nieskończona miłości, nigdy nie obedrę się z Twej miłości; nie odstąpię jej 

nigdy nikomu.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Św. Gemma Galgani, Sam na sam z Jezusem, Kraków 2018, s. 48. 
 



Komentarz po Komunii Świętej II: 

 

 

 

 

 

 

 

 Jezus zamyka mnie głęboko w swoim sercu, tak że już nic nie ujrzę, nic 

nie poczuję, nic więcej nie pomyślę i nikogo nie umiłuję naprawdę, jak tylko 

Jego! A nawet sam Jezus rozkazuje mojemu sercu odwzajemniać Mu się 

miłością za miłość.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Tamże, s. 49. 



Komentarz po Komunii Świętej III: 

 

 

 

 

 

Jakże dobry jest Jezus! Obdarza dobrodziejstwami tego, kto na nic nie 

zasługuje, i co więcej, obdarza bezinteresownie i bezmiernie! Nie chcę już 

więcej zostawiać Jezusa, chcę Mu ofiarować całą siebie, wszystkie moje 

sprawy! Ale czym są moje sprawy? To grzechy i wszelki niedostatki, tak dużo 

miłości własnej. I to jest dar, jaki ofiaruję Jezusowi! Ale Jezus okaże 

współczucie dla mego nędznego stanu, da mi siłę, udzieli mi swej łaski. Dość 

grzechów, dość względów dla tego nędznego świata (…).27 

 

                                                             
27 Tamże, s. 45-46. 


