by odżywić ziemię. Chłodzę twoją twarz, gdy wstajesz. Niezliczone są
cuda Mojego Stworzenia. Jestem Wiecznym Ojcem, patriarchą
wszystkiego stworzenia. Jestem, który Jestem.”
„Powinieneś zatem myśleć o Mnie i być do Mnie przywiązanym,
zawsze ufać Mojej Boskiej Opatrzności, która zstępuje na całą
ludzkość, jak rosa na miękką trawę. Ponieważ świat został stworzony
doskonałą ręką, powinieneś uczyć się w każdej chwili szukać tej
doskonałości. Dywan, który tkam jest wyjątkowy; mnogość łask jest
obfita i nieodwołalna. Wciągam cię w najtajniejszą komnatę
Wiecznego Serca Mojego SYNA.”

Jak powstał ten wyjątkowy
różaniec i jakie obietnice są z nim
związane?

6. października 2000
„Ja jestem Wiecznym Ojcem, Stwórcą Wszechświata. Jestem tym,
który panuje nad porami roku. Jestem tym, który na wiosnę wywołuje
życie z ziemi, tym, który wydaje nowe, młode i bujne życie. Jestem
tym, który odnawia ziemię i sprowadza łagodne deszcze, aby
przepędzić sen. Jestem w silnym wietrze, który przegania chmury ze
słońca, oraz zmiata suche liście z delikatnych, młodych roślin. Jestem
w lecie i ogrzewam powietrze Moim czułym oddechem tak, aby cała
natura przynosiła owoc we właściwym czasie. Ja jestem Wiecznym
Ojcem, który w zimną jesienną noc maluje każdy liść Moich drzew w
doskonałe wzory, abyś ty, gdy się zbudzisz mógł podziwiać moje
arcydzieło. Jestem PANEM żniw, zbóż na polach, owoców i warzyw.
Jestem tym, który je wydaje – w pełni Mojej dobroci. Zimą zaś
zsyłam na ziemię spokój. Ochładzam powietrze i wypełniam niebo
płatkami śniegu, z których każdy ukształtowany jest według mojego
planu. Milczenie ogarnia ziemię, i w jednej chwili można usłyszeć
bicie Mego dobrotliwego serca, gdy Moje dzieci oczekują narodzenia
Mojego Jednorodzonego Syna”.
„W której porze roku ukazuję najpełniej Mą życzliwość? W każdej,
podobnie jak dla każdej duszy mam indywidualny i doskonały w
Mojej Boskiej Woli plan. Porządkuję wszystkie rzeczy z mocą”.
Declan & Carmel Waters, Holy Love Ministry, Coppingers Court,
Powerscourt Lawns., Waterford, Ireland, 051 873625 , prolife-humanlife.com
Holy Love Ministries website: www.holylove.org
Germany: Rosenkranz der Ungeborenen
Tel: 0049-06581 92 33 33, 02443 48 645, amueller1kranich@compuserve.de
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7. października 1997, Święto Różańca Świętego
Dziewica Maryja objawia się prorokini Maureen SweeneyKyle. Niebieska Matka przychodzi w bieli; przed Nią unosi się
nadzwyczajny różaniec: paciorki „Ojcze nasz” to krople krwi ułożone
w znak krzyża, paciorki „Zdrowaś Mario” to jasnoniebieskie łzy z
nienarodzonym dzieckiem w środku, krzyż – lśniąco złoty. Dziewica
Maryja mówi: „Przychodzę, aby wysławiać Jezusa, mego Syna,
przychodzę jako Prorokini tych czasów”.

„Tym różańcem, który tu widzisz, obdarowują was niebiosa
jako bronią, która pokona zło aborcji. Niebiosa płaczą w obliczu
skutków tego wielkiego grzechu. Historia narodów i przyszłość
wszystkich ludzi zostały zmienione z powodu tego karygodnego
postępowania przeciwko życiu, które jest wielkim darem Bożym”.
„Dziś niestety wielka odpowiedzialność musi zostać
przekazana ludziom świeckim, którzy mi są poświęceni. Nie mogę
zdać się tylko na kierownictwo Kościoła, który to realizuje mój zamiar
pokonania wroga poprzez ten różaniec. Nawet moje objawienia
doprowadziły nieraz do sporów za sprawą mocy Szatana, który chce
udaremnić moje plany”.
„Dlatego wzywam dziś, w Moje święto, wszystkie Moje dzieci
do zjednoczenia się w Moim sercu. [Nie ulegajcie podziałowi].
Bądźcie częścią ognia Mojego serca. Bądźcie zjednoczeni w miłości i
w modlitwie potężnego Różańca. Zło aborcji może zostać pokonane
dzięki waszym staraniom i mojej łasce.
Rozpowszechnij to, co ci dziś pokazałam”.
Kiedy to przed trzema laty ten ręcznie wykonany Różaniec został
ukończony i zaczęto go rozpowszechniać, Jezus i Maryja przekazali
Maureen następujące obietnice związane z tym nadzwyczajnym
Różańcem:
2. lipca 2001 – po południu
Nasza Miłościwa Pani przychodzi jako pełna cierpienia Matka
i mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzę, że
modlicie się już nowym Różańcem Dzieci Nienarodzonych.
Zapewniam Cię, Moja córko, że każde „Zdrowaś Mario”
odmówione przez kochające serce ratuje jedno niewinne życie od
śmierci przez aborcję.
Kiedy odmawiasz ten Różaniec, przywołaj sobie w pamięci Moje
zatroskane, czyste serce, które to nieustannie musi oglądać aborcje.
Daję ci ten niezwykły święty przedmiot [Sakramental?], dla
uzdrowienia poprzez niego Mojego matczynego serca.”
Maureen pyta: „Święta Matko, dotyczy to każdego „Zdrowaś
Mario”, czy tylko w połączeniu z Różańcem Dzieci Nienarodzonych?”
Najświętsza Dziewica: „ To jest szczególna łaska, która jest
2

„Ja jestem Wiecznym Ojcem – Ja jestem teraz.”
„Zanim rozpoczął się czas, zanim storzyłem czas i przestrzeń, znałem
ciebie. Wiedziałem, co będziesz w tej obecnej chwili czyniła. Znałem
już wtedy grzechy, które ty popełnisz. Znam dokładnie twoje słabości
również teraz. Kocham ciebie.
To orędzie, które Tobie w święto Siedmiu Boleści Maryi zostało dane,
przyszło z pełnego troski serca twojego Ojca. Ono zostało ofiarowane
jako ostatnia alternatywa dla nadchodzącej Bożej sprawiedliwości w
obliczu tak wielkiej ilości grzechów i błędów świata.
Jeśli wszystkie narody posłuchają, jeśli przewodnicy kościołów na
całym świecie moje życzenie wypełnią, wtedy serce świata jeszcze raz
przyoblecze się w niewinnośĆ. Przywódcom świata zostaną pokazane
ich błedy i zostaną one im udowodnione. Mam jednakże tak wiele
wyrozumiałości, o człowiecze, że ja tego życzenia (poświęcenia) nie
żądam w określonym czasie. Jednak wypełnij moją prośbę jeśli mój
głos przez to orędzie słyszysz. To jest moja Boska Wola. Mówię do
wszystkich kościołów, do wszystkich rządów, do wszystkich
duchownych. Mówcie głośno nastepującą modlitwę o sprawiedliwośĆ:

Ojcze Niebieski,
w tej obecnej chwili,
którą Ty stworzyłeś i chciałeś,
poświęcam ............................ (imię)
tym samym serce tego kraju ................................. (nazwa)
zjednoczonemu Sercu Najświętszej Trójcy
i w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi. Amen
Jeśli wzstarczająco dużo ludzi to czyniĆ będzie i moją prośbe wypełni,
bedziecie widzieĆ, jak rządy swoją politykę stopniowo zmieniaĆ będą, aż w
końcu również serce świata powróci do niewinności.” (18 września 2007)

PRZESŁANIA OJCA NIEBIESKIEGO
4. października 2000
„Ja jestem PANEM poranka i strażnikiem nocy. Trzymam słońce,
księżyc i gwiazdy na ich właściwym miejscu. Zsyłam deszcz z nieba,
15

Modlitwa po Różańcu
„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia; Życie, Słodyczy i Nadziejo
nasza witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie
wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko
nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa,
Błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.”
„Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi
obietnic Chrystusowych.”
Módlmy się:
„O Boże, Twój Jednorodzony Syn przez Swoją śmierć i
zmartwychwstanie nabył dla nas skarby życia wiecznego. Spraw,
błagamy Cię, abyśmy, rozważając Tajemnice najświętszego Różańca
Dziewicy Maryi, umieli naśladować to, co one zawierają i uzyskali to,
co obiecują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

związana tylko z tym Różańcem”. Powinien on być odmawiany
zawsze przy modlitwie przeciwko aborcji. Proszę, rozpowszechnij to.”
2. lipca 2001 – wieczór
Święta Dziewica pojawia się tu jako” Maryja, Schronieniem Bożej
Miłości”. Trzyma ona w ręku Różaniec Dzieci Nienarodzonych i
mówi:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”
„Możesz zaufać temu Różańcowi i związanej z nim obietnicy,
którą ci przekazałam. Nie lękajcie się nieść tego przesłania ludziom.”

W intencji naszego Ojca Świętego, Papieża Benedykta XVI:
„Ojcze nasz” „Zdrowaś Mario” „Cała Chwała bądź Ojcu”
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

Delegacja Bractwa Zjednoczonych serc 13.pazdziernika 2004 u Papie|a Jana PawBa II.
Przy tej okazji zostaB te| po[wi cony przez Ojca Zwi tego Ro|aniec Dzieci Nienarodzonych
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Sierpień 1999: Prorokini Maureen Sweeney-Kyle u Ojca Świętego,
Jana Pawła II, towarzyszą jej: mąż Don (z prawej), przewodnik
duchowy H. H. Frank Kenney (w tle po środku) oraz H. H. Erzbischof
Ganaka (w tle z lewej).
3

3. sierpnia 2001
„ Jestem Twój Jezus, który stał się człowiekiem i został narodzony.
Zaufaj Mi. Proszę, ogłoś światu, że każde „Ojcze nasz”, odmówione
na Różańcu Dzieci Nienarodzonych na czerwonych paciorkach w
kształcie krzyża, pociesza Moje zasmucone serce oraz powstrzymuje
ramię sprawiedliwości”.
„Najważniejsza obietnica, którą ci daję w odniesieniu do
Różańca Dzieci Nienarodzonych jest następująca: Każdy Różaniec, z
serca odmówiony na tych paciorkach do końca (w całości), łagodzi
przewidzianą karę za grzech aborcji.”
18. marca 2002
Nasza Miłościwa Pani przychodzi jako [Schronieniem Bożej
Miłości?], otoczona przez licznych aniołów, które oddają Jej pokłon.
Maryja mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałabym
ci coś pokazać”. Pokazuje mi Różaniec Dzieci Nienarodzonych, który
jest obwiązany wokół pięknej złotej korony.
„To jest Moja korona zwycięstwa. Przyjrzyj się jej i zauważ, że
ten Różaniec dla dzieci nienarodzonych jest podstawową częścią
Mojego zwycięstwa, zarówno w sercach, jak i w świecie.
„Jezus życzy sobie, żebyś to ogłosiła”.
UWAGI DO OBJAWIEŃ
Od roku 1986 Jezus i Maryja objawiali się niemalże codziennie
Maureen Sweeney-Kyle i udzielali jej szeregu poleceń:
1986-1990:
MARYJA, Strażniczka Wiary
1990-1993:
Projekt Łaska
Ogólnokrajowe modlitwy różańcowe przeciwko aborcji
1993 do dziś
Dalsze objawienia odnośnie:
„Maryja, Schronieniem Bożej Miłości” oraz:
„Komory Zjednoczonych Serc”
4

„Ojcze Niebieski, w czasie tego światowego kryzysu spraw, niech
każda dusza znajdzie swój spokój i bezpieczeństwo w Twojej Boskiej
Woli. Daj każdej duszy łaskę zrozumienia tego, iż Twoja Wola
znaczy: „Święta Miłość w chwili obecnej”.
„Życzliwy Ojcze, oświeć każde sumienie, aby rozpoznało, gdzie
sprzeciwia się Woli Bożej i kroczy po bezdrożach. Daj światu łaskę
nawrócenia i czas na wprowadzenie go w życie. Amen.”
„Jezusie, Boże Dziecię, prosimy Cię w tym Różańcu, usuń z serca
świata gotowość do popełniania grzechu aborcji. Oddal cień ułudy,
którą Szatan zaszczepił w serca, a która ukazuje seksualną samowolę
jako wolność, odsłoń jej prawdziwe oblicze – niewolnictwo grzechu.
Zaszczep w sercach świata na nowo głęboki szacunek dla życia od
momentu poczęcia.”
„Wierzę w Boga...”
„Ojcze nasz”
według Ojca Świętego
Trzy:
„Zdrowaś Mario”
o cnoty Wiary, Nadziei i Miłości, a potem raz:
„Cała Chwała bądź Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na
początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.”
Modlitwa Fatimska
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż
szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia”.
Modlitwa w obliczu niebezpieczeństwa za dzieci nienarodzone:
„Jezu, chroń i ratuj dzieci nienarodzone”
Po każdej Tajemnicy odmów:
„Ojcze nasz”, 10x „Zdrowaś Mario” i raz „Cała Chwała bądź Ojcu...”.
Potem Modlitwa Fatimska i Modlitwa w obliczu niebezpieczeństwa za
dzieci nienarodzone.
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„Wyjaśniłem ci, jako zaufanej Mi osobie, że modlitwa znaczy oddanie
samego siebie i jest ofiarą. Dusza musi jednak też przyjąć sposób, w
jaki Bóg odpowiada na modlitwy. Mały kwiat przyjmuje to, co mu jest
potrzebne do wzrostu. Dusza przyjmuje poprzez modlitwę to, co
potrzebuje do zbawienia. Musi ona z pokorą przyjąć wolę Bożą.”
„Jeśli Ojciec wie, co potrzebuje mały kwiat, czyż nie zna On równie
dobrze twoich potrzeb?”
„Przyjmij z pokorą i wdzięcznością to, co On ci posyła, tak jak ten
mały kwiat, który tańczy w świetle słońca.”
„Cieszę się z każdego rodzaju modlitwy. A szczególnie cieszę się ze
szczerej modlitwy, która pochodzi z serca. Taki rodzaj modlitwy
zmienia ludzi i wydarzenia. Ja, wasz Jezus najbardziej kocham
modlitwę Mszy Świętej. Drugą moją ulubioną modlitwą jest Różaniec.
Słuchajcie Mnie w modlitwie. Ja was będę prowadził.”
Jak odmawiać ten Różaniec?
Modlitwa różańcowa jest znana od XIII wieku. W jej trakcie rozważa
się życie Jezusa i odmawia równocześnie poszczególne modlitwy. W
ten sposób przybliża się Jezusowi i Jego Niebieskiej Matce Maryi.
W tym różańcu „Chwała Ojcu...” zaczyna się ze szczególnym
akcentem:
„Cała Chwała bądź Ojcu...”
i według życzenia Matki Bożej po każdym [Gesätz???] następuje
modlitwa w obliczy niebezpieczeństwa:
„Jezu, chroń i ratuj dzieci nienarodzone.”
Różaniec dla dzieci nienarodzonych
zgodnie z życzeniami Naszej Miłościwej Pani
Na początku podnieś Różaniec do nieba i powiedz:
„Królowo Niebieska, za pomocą tego Różańca jednoczymy
wszystkich grzeszników i wszystkie narody z Twoim Niepokalanym
Sercem.”
Potem następuje znak krzyża św.
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”
12

Prorokini:
Maureen jest powściągliwą, sprawiającą wrażenie bojaźliwej i kruchej,
gospodynią i babcią. Wychowała się w okolicy Cleveland, Ohio, gdzie
wciąż mieszka wraz ze swoim mężem.
1993 Nasza Miłościwa Pani powołała do życia ekumeniczny apostolat
świeckich, zwany „HOLY LOVE MINISTERIES” (Dzieło Bożej
Miłości). Apostolat ten miał za zadanie ogłaszać niebiańskie
przesłania w Lorain Country, Ohio, kupić posesję i zbudować na niej
kaplicę. W 1995 roku powstało z tego Centrum Holy Love
Ministeries, znane jako „Maranatha Źródło i Sanktuarium”, którego
celem było przybliżenie światu „Komór Zjednoczonych Serc”.
14. października 2001
Podczas modlitwy różańcowej przeciwko aborcji w niedzielę o
godz. 15.00.
Pojawia się Jezus. Jego Serce jest widoczne. Mówi: „Jestem Twój
Jezus, który stał się człowiekiem i został narodzony. Jestem
Najwyższym Bogiem, Panem, który musi panować w każdym sercu.
Przychodzę jeszcze raz, aby wam oznajmić, że pobłogosławię wasz
kraj obficie, jeśli zniesie on dozwoloną przez prawo aborcję. Jeśli
jednak ten grzech będzie nadal egzystował za aprobatą narodu,
zostanie wam wiele odebrane. Bracia i Siostry, rozpoznajcie to zło i
walczcie przeciw niemu modlitwą. Błogosławię was Znakiem Mojej
Boskiej Miłości.”
3 DNI PO ZAMACHU TERRORYSTYCZNYM W NOWYM
JORKU
15. września 2001, modlitwa różańcowa w Sanktuarium Matki
Bolesnej [Morzu Łez?].
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i
Święto Siedmiu Boleści Maryi [Matki Boskiej Bolesnej]
Nasza Miłościwa Pani jest tu jako Bolesna. Mówi: „niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus.”
5

„Drogie dzieci, w tych godzinach strapienia zapewniam was, że wasz
Niebieska Matka stoi razem z wami u stóp krzyża. Opłakuję razem z
wami tę bezsensowną utratę życia. Włóżcie swój ból głęboko w rany
Mojego Jezusa. Oto Moje przesłanie dla waszego narodu: BÓG sam
jest dawcą życia i jedynie On może je z powrotem odebrać.
Zawsze gdy człowiek przyjmuje rolę Boga, świat zmienia się
nieodwracalnie.”
„Z tej narodowe j tragedii wynika jednoznaczna analogia. W
ciągu paru minut zniszczone zostało złudne poczucie bezpieczeństwa
narodu. Życie wielu ludzi zastało zniszczone. Niewinni zostali z
przemocą zabici.
Podobnie w przeciągu paru minut zostaje w matczynym łonie
zniszczone bezpieczeństwo niewinnego embrionu. Życie zostaje
zniszczone przez zgubne plany drugiego. Nazywa się to aborcją, ale
niczym się to właściwie nie różni od tej narodowej tragedii, którą wasz
kraj obecnie opłakuje. Któż jednak opłakuje wraz ze Mną u stóp
krzyża bezsensowną utratę tych niewinnych żyć? Gorąco proszę was
jako naród, użalajcie się nad tym wraz ze Mną. Nie opłakujcie tylko
tej jednej tragedii, nie zauważając drugiej...”
„Tak jak samoloty stały się narzędziem śmierci, kiedy to z
niszczącą siłą wtargnęły do budynków, podobnie wdzierają się
narzędzia dokonujących aborcję w intymną sferę łona matki
przynosząc śmierć. W obu przypadkach czują się terroryści oraz
biorący udział w aborcji usprawiedliwieni poprzez ich przewrotne
myślenie.”
„Lecz Mój Syn, Sprawiedliwy Sędzia, osądza to inaczej. On
sądzi prawym sercem. W Swoim nieskończonym Miłosierdziu jest On
gotowy przebaczyć skruszonemu sercu, nawet takiemu, które
dopuściło się tak okropnych czynów jak te. Mój Jezus przebaczy
jednak tylko temu, kto żałuje.”
„Moje drogie dzieci, przychodzę do was, abyście pojednały się
z Bogiem. Drogą do pojednania jest Święta Miłość. Drogą do sądu jest
arogancja, nienawiść, zemsta.”
„Sąd Boży spotka tych ludzi i narody, którzy nie żyją tą
miłością. Dlatego przyszłam, aby wszystkich ludzi i każdy naród
zwołać pod [pieczęć?] Bożej Miłości.”
6

macierzyństwo zostanie znowu podniesione do swojej pierwotnej
wysokiej rangi.
„Jezus wybrał to stulecie według woli Swego Ojca, aby życie w łonie
matki było znowu szanowane w swojej naturalnej wartości. To będzie
kamień milowy w drodze do Jego Zwycięstwa.”
JEZUS I MATKA BOSKA MÓWIĄ O MODLITWIE
24. kwietnia 1999
Jezus przychodzi, by mówić o modlitwie. Modlitwa jest ucieczką, lub
bronią i środkiem do zjednoczenia Stworzenia ze swoim Stwórcą. Im
bardziej dusza poddaje swoją wolę woli Bożej, tym głębsze będzie
zjednoczenie poprzez modlitwę.
Dlatego powinniśmy zrezygnować ze swoich planów, decyzji i
życzeń. Albowiem nic dobrego nas nie spotka poza tym, co pochodzi
od Boga. W tej wierze powinni ćwiczyć się wszyscy cnotliwi: wiara,
nadzieja, miłość, pokora, prostota, łagodność, zaufanie.
Modlitwa to sposób porozumiewania się z Bogiem, czy to w sercu,
czy przez usta, czy też przez jakiekolwiek postępowanie, które
poddaje się woli Bożej.
Jezus mówi: „Moja Matka modli się z wami, gdy odmawiacie
różaniec. Jej serce jest kanałem, przez który wasze modlitwy
przychodzą do Boga i przez który łaska Boska z powrotem na was
spływa. Jej serce jest zatem „łącznikiem” z Bogiem i z Jego łaską, tak
samo jakbyście włożyli wtyczkę od lampy elektrycznej do kontaktu.”
„Bóg przyjmuje ofiarę modlitwy i używa jej jako miecza przeciwko
złu. Przemienia on modlitwę w łaskę, która pokonuje zło w sercach.
Szatan natomiast próbuje was powstrzymać od modlitwy. Podburza on
wasze serca i próbuje was powstrzymać przed oddaniem waszej woli
Bogu, żebyście mogli się modlić.”
„Niezależnie od waszego postępowania w określonej sytuacji, zawsze
wszystko zależy od Boga, zaufajcie temu. Dusza, która ufa samej
tylko sobie, jest zgubiona. Wyobraźcie sobie modlitwę jako promień
słoneczny. Rozciąga się on z nieba na ziemię. Odżywia lilie i kwiaty.
Przyodziewa je po królewsku w światło. Tak przyodziane kwitną, a
ich piękno wysławia Boga. Tak samo dusza jest piękna w oczach Boga
i oddaje Mu cześć, jeśli się wiele modli.”
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uczestniczy, każda Komunia św., którą przyjmuje, każda święta
godzina, którą odprawia, każda modlitwa bądź różaniec, które
odmawia, osłabia wroga na zawsze w jakiejś duszy gdzieś na świecie.
To jest droga do zwycięstwa: gdy dusza cierpliwie trwa w „Bożej
Miłości” krok po kroku.
Jezus mówi, iż w tej walce, w którą Prorokini Maureen jest zawikłana
nie chodzi o własność, czy o ludzkie życie, tu chodzi o dusze. To jest
walka dobra ze złem. Dobro pokonuje zło. Dlatego Jezus przychodzi
tu dziś, aby odcisnąć Swą pieczęć w sercach. Jego pieczęcią jest
„Święta i Boska Miłość”.
„To jest znak dla Szatana, że duchowo należysz do mnie i nie może on
rościć sobie prawa do ciebie. Ale Mą pieczęć mogę tylko wtedy
odcisnąć w twoim sercu, jeśli będziesz postępować według tych
dwóch największych przykazań miłości. Śpiesz się żyć według tych
poleceń i rozpocznij swoja podróż poprzez Komory Naszych
Zjednoczonych Serc; albowiem gdy przyjdę w chwale, będziecie
wszyscy w Piątej Komorze Mojego Serca – w Królestwie Woli
Bożej.”
Jezus mówi, że postawa USA wobec prawnej aborcji jest
decydującym czynnikiem dla narodowego bezpieczeństwa. Przez lata
niebiosa przyglądały się, jak w matczynym łonie z przemocą
naruszane było bezpieczeństwo dziecka i jak odbierane mu było życie.
Jezus nawołuje, aby ludzkość rozpoznała w aborcji oblicze zła oraz
wroga bezpieczeństwa na świecie.
„Nie zaznacie prawdziwego spokoju dopóty, dopóki nie zniesiecie
aborcji. Przyjmijcie Moje dzisiejsze słowa nie jako groźbę, lecz jako
łaskę.
Błogosławimy was znakiem Naszych Zjednoczonych Serc.”
2. lutego 2002
Maryja objawia się i mówi, że Jezus przez Jej Serce przekazuje światu
Różaniec Dzieci Nienarodzonych. Żali się, że jeszcze nigdy w historii
ludzkości macierzyństwo nie było tak błędnie zrozumiane i
niedocenione.
Nigdy przedtem życie dzieci nienarodzonych nie było w takim
niebezpieczeństwie. Maryja wzywa do pełnej ufności modlitwy na
tym różańcu, gdyż wtedy zostaną udaremnione plany Szatana, a
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„Jeśli żyjecie w Bożej Miłości – to znaczy, wasze serce kocha będziecie w otaczającym was świecie doświadczali miłości. Jeśli
nosicie zło w swoich sercach, będzie się na świecie wokół was szerzyć
zło. Zło przynosi zło. Miłość przynosi miłość.”
„Moje kochane, drogie małe dzieci, upraszam u was
dzisiejszego wieczoru jeszcze więcej: abyście opuścili samych siebie i
uciekali się do mojego nieskazitelnego Serca, które jest Świętą
Miłością.”
„Jeśli zaczniecie żyć tymi przesłaniami i zachowywać je w
swoich sercach, zostaniecie naznaczeni pieczęcią Bożej Miłości.”
„To jest szczególny znak waszego powołania, waszego
zbawienia, oraz znak dla Szatana, że należycie do mnie. Nie musicie
przemierzać wielu mil przez lądy i morza, aby otrzymać tę szczególną
pieczęć, gdyż będzie ona wam dana, jeśli zaczniecie żyć według tych
przesłań.”
„Dziś w nocy, moje kochane, drogie dzieci, spoglądam na was
z wielką sympatią. Moje modlitwy wam towarzyszą, a wasze prośby
zanoszę do nieba. Nie lękajcie się, trzymam was w Swoich ramionach
i tej nocy błogosławię was znakiem Bożej Miłości.”
Dlaczego Bóg dopuścił 11. września?
„Boża wola dopuszczająca”
20. października 2001
Św. Tomasz z Akwinu objawia się i mówi, iż przychodzi, aby
wyjaśnić wolę Bożą. Przedstawia wolę Bożą jako ogromny „parasol”,
który chroni całą ziemię przed wszelkim złem. Bóg nie narusza jednak
wolnej woli człowieka. Jeśli jednak człowiek sam świadomie
przeciwstawia się woli Bożej, to można to porównać do wycięcia
dziury w „parasolu”. Wtedy opieka Ojcowska nie jest tak doskonała,
jak Bóg sam zaplanował. Ta dziura pozwala Szatanowi na
przeprowadzenie swoich planów. „Dopuszczająca wola Boża” nie jest
zatem tym, co Bóg przeznaczył dla ludzkości, tylko tym, co człowiek
sam wybierze, a Bóg dopuści.
Bóg cierpi widząc, co człowiek sam sobie przysparza przez grzech.
Nasza Niebieska Matka płacze, gdy widzi spustoszenie jakie przynosi
grzech.
Św. Tomasz poleca rozpowszechnienie zasłyszanych słow.
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Następujące przesłania to tylko nieliczne z setek, które istnieją od
1985
roku.
Dalsze
można
przeczytać
na
stronie:
http//www.holylove.org . Wszyscy ludzie i narody są zaproszeni do
odwiedzenia Sanktuarium Naszej Miłościwej Pani, Maranatha Spring
& Dhrine, (37137 Butternut Ridge Road, Elyria, Ohio 44035, USA).

człowieka. Dlatego Maryja i Jezus nalegają, aby ludzie pozwolili
Bożej Miłości panować w ich sercach.
Ojciec kłamstwa próbuje zniweczyć każdy taki krok. Jednak jeśli się
to rozpozna, można łatwo odgadnąć jego podszepty i nie dać mu
okazji wniknięcia do swojego serca.

7. lipca 2001

Jezus objawia się i mówi do Swej wysłanniczki, że człowiek tym
bardziej się poniża, im bardziej próbuje on stać się Bogiem. Im
bardziej ludzkość przybiera rolę Tego, który daje i odbiera życie, tym
więcej egoizmu i nienawiści wzrastać będzie w sercach.
Jezus przypomina, iż to co leży najgłębiej w sercu panuje nad
myślami, słowami i czynami. To serce stanowi o wolnej woli

5. października 2001, Przesłanie miesiąca do wszystkich narodów
To przesłanie zostało przekazane w trzech częściach.
Jezus oraz Jego Błogosławiona Matka pojawiają się z otwartymi
sercami otoczeni Różańcem
Dzieci Nienarodzonych. Przy każdym paciorku „Ojcze Nasz” stoi
anioł.
Jezus prosi, aby ludzie przestali zabijać życie, które On z miłością
wkłada w łono matki. Każde zniszczone życie zmienia świat
nieodwracalnie.
Jezus przychodzi odziany w prawdę i szczerość. Zapewnia, iż nic nie
ukrywa przed ludźmi i mówi, że nic nie jest dla Niego ważniejsze jak
bezpieczeństwo, ratunek i dobro każdej duszy od momentu poczęcia
do naturalnej śmierci. Prosi cały kraj, aby poważnie przyjął Jego
wezwanie do zniesienia ustanowionego prawa do aborcji. Nie
powinniśmy czekać, aż ziści się Jego ostateczny plan.
Jezus życzy sobie, aby cała ludzkość zjednoczyła się w znaku Świętej
Boskiej Miłości, tych dwóch wielkich przykazań, które zawierają w
sobie wszystkie inne przykazania. Jezus tęskni ze tym, aby Swój Boski
pocałunek pozostawić w sercu świata. Wtedy zniknie aborcja, wojny i
terror.
Jezus przypomina, że jeśli nie postawimy Boga na pierwszym miejscu,
a swoich bliźnich nie będziemy kochać jak siebie samych, wtedy
będzie coraz mniej zdrowego rozsądku. Nasze sumienie będzie
skłonne do kompromisów, a w końcu nie będziemy w stanie rozróżnić
dobra od zła. Jest to stan zamętu, w którym się znajdują władze, kiedy
wydają tak niesłuszne ustawy. W tym zamęcie dusze otwierają swoje
serca Szatanowi. Przez ten chaos nie może dobrze dziać się na świecie.
Krok za krokiem wprowadza Szatan swoją anarchię – najpierw w
sercach – potem w świecie.
Jezus mówi, że ma coś ważnego do przekazania, o czym wróg nie
chce, żeby Prorokini Maureen to wiedziała: każda Msza św., w której
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Jezus przychodzi i mówi, iż chce dać wszystkim ludziom do
zrozumienia, że wszelkie prawa, które naruszają prawo miłości są
owocami przewrotnego sumienia. On spogląda w serca i sądzi według
tego, co się w każdym z nich znajduje.
To duma sprowadza duszę na złe drogi. To duma unosi się przeciw
prawdzie. Jezus przygląda się strapiony ze Swego Niebieskiego Tronu
grzechom przeciwko niewinnym. Takie grzechy nie mieszkają w
pokornej duszy, tylko w dumnym, pysznym sercu.
Jezus przypomina, iż Jego Matka dała ludziom Różaniec Dzieci
Nienarodzonych, który jest w stanie pokonać grzech aborcji i
zapewnia, iż nigdy nie będzie On znużony wysłuchiwaniem modlitwy
na tym Różańcu. Jest to balsam dla Jego zranionego Serca.
6. października 2001
Jezus objawia się z otwartym Sercem i mówi, iż każda modlitwa w
intencji pokonania aborcji powstrzymuje w pewien sposób działanie
Szatana w życiu człowieka. Przykazuje walkę ze śmiercią
nienarodzonych.
Każda
odmówiona
modlitwa
przynosi
zadośćuczynienie i łagodzi męki, które cierpi Serce Jezusa z powodu
grzechu aborcji. Jezus błogosławi Swym Boskim Sercem.
12. października 2001

