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13 sierpnia 2008 

  
"Jam jest Wasz Jezus zrodzony z Ciala." 
  
"Przyszedlem oznajmic tym ktorzy zechca dzis sluchac iz domniemywanie jest  
podstawa wszelkich nieprzemyslanych osadzen. Dusza ktora osadza bez 
przemyslenia domniemuje,  iz po jej stronie jest racja i ze zna wszystkie fakty tak 
wiec jest jej wolno osadzic czlowieka lub sytuacje." 
  
"Osoba taka za bardzo zwaza na czyny innych zamiast na swoje. W podrozy 
poprzez Komnaty Naszych Zjednoczonych Serc nalezy byc krytycznym 
wzgledem siebie anizeli drugiego czlowieka. Kiedy krytykujesz innych ujawnia sie 
twoj egoizm. Jestes kuszony aby myslec, ze ty wiesz najlepiej, znasz odpowiedz 
na wszystko wiec inni powinni robic wszystko po twojej mysli. Jest to wbrew 
duchowej pokorze i dziecinnej niewinnosci. Dopoki nie staniecie sie jako male 
dzieci, nie mozecie wejsc do Krolestwa Mojego Ojca" 
  
"Wielu czyta te przeslania i dostrzega tylko w jakim stopniu odnosza sie one do 
innych ludzi. Jesli nie jestes w stanie spojrzec w swoje serce i dostrzec  w jakim 
stopniu przeslania te dotycza ciebie samego, odpowiesz za to przede mna." 
  
" Nie osadzaj ani nie mysl ze masz racje pod zadnym pozorem gdyz wpadniesz 
w sidla Szatana." 
  
" Swieta Milosc bierze wszystko pod uwage". 

 
13 sierpnia 2008 

 
Swiety Tomasz z Akwinu mowi: "Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus". 
  
"Oto sa cechy po ktorych mozna rozpoznac Swieta Milosc w sercu: osoba taka 
jest kochajaca, pokorna i zawsze gotowa do wybaczania. Nie szuka aplauzu ani 
nagrody. Nie krytykuje, nie szuka wad u innych. Nie obraza sie i nigdy nie 
oczekuje aby jej dogadzano." 
  



"Postawa Swietej Milosci jest zawsze na pierwszym miejscu w sercu, w kazdej 
chwili. A poniewaz jest czescia serca nie musi sie ciagle o sobie przypominac. 
Nawet jesli dusza podknie sie, szybko powraca do swietej postawy." 
  
" Przeciwienstwem osoby ktora zyje w Swietej Milosci jest osoba krytyzyjaca i 
osadna z natury. Ma ona problemy z dostrzeganiem Boga w drugim czlowieku. 
Oczekuje aby jej dogadzano w przeciwnym przypadku bedzie sie gniewac. Nie 
umie wybaczyc temu kto ja skrzywdzil". 
  
Postawa Swietej Milosci: 

• Kocha Boga ponad wszystko a blizniego swego jak siebie samego  
• Nigdy nie oczekuje pochwaly ani aplauzu.  
• Latwo go zadowolic.  
• Nie krytykuje innych chyba ze jest to absolutnie niezbedne.  
• Latwo wybacza. Pozwala innym popelniac bledy.  

Postawa przeciwna Swietej Milosci: 
 

• Stawia siebie w centrum swojej egzystencji- jego zachcianki i potrzeby sa 
na pierwszym miejscu. Nie dostrzega Boga w bliznim.  

• Oczekuje byc zauwazanym  
• Trudno go zadowolic. Oczekuje aby mu dogadzano.  
• Jest krytyczny z natury. Latwo znajduje wady w drugim czlowieku.  
• Nie potrafi wybaczac. Nosi urazy w sercu. Czesto unosi sie gniewem.  

( wg Sw. Tomasza z Akwinu)      

 
14 sierpnia, 2008 

  
Sw. Tomasz z Akwinu mowi: "Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus". 
  
"Ci, ktorzy pragna isc pokorna sciezka dzieciecej milosci przez Komnaty 
Zjednoczonych Serc, powinni odmawiac ponizsza modlitwe codziennie:" 
  
"Drogi Jezu, poprzez cnoty Swietej Pokory i Swietej Milosci, nie pozwol mi abym 
osadzal innych. Przypominaj mi, ze nie powinienem przypuszczac iz znam 
powody dzialania innych ludzi." 
  
"Oddal z mego serca jakikolwiek przejaw krytycyzmu oraz, poprzez Swieta 
Milosc, napelnij moja postawe miloscia i przebaczeniem. Nie pozwol, abym byl 
tym, ktorego trzeba zadowalac; ale abym byl sluga kazdego, abym byl tym, ktory 
zadawala innych. Amen" 
 



 
15 sierpnia 2008 

Piatkowe Spotkania Rozancowe 
  
Swieto Wniebowziecia Najswietszej Maryji Panny 
  
Nasza Pani jest obecna. Mowi: "Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus". Jest 
ubrana na bialo i zloto. Wokol Niej jest jasne swiatlo w ktorym widac wiele 
aniolow. To swiatlo, ktore jest wokol Niej, rozprzestrzenia sie w strone obecnych 
tutaj ksiezy. Nasza Pani ich pozdrawia uklonem. 
  
Nastepnie obraca sie bardziej w strone wszystkich zgromadzonych i mowi: "Moje 
drogie dzieci, Jezus wysyla mnie dzis, by prosic Was abyscie nie martwili sie o 
zadna sprawe w waszym zyciu, ale zaufali we wszystkim Woli Bozej. Zrozumcie 
ze wszystko to przemija jak lisc na wietrze. Wasza Niebieska Matka troszczy sie 
o was w Swoim Sercu. 
  
Przychodze do was, jak nakazal mi Jezus, prosic was dzis w nocy abyscie 
odmawiali modlitwe ktora sw. Tomasz z Akwinu przekazal wam w tym tygodniu, 
ze szczegolnym zapalem, ze szczerego serca. Poniewaz jest to modlitwa, ktora 
moze was doprowadzic gleboko w Komnaty Naszych Zjednoczonych Serc. 
Wasze zbawienie, moje drogie dzieci, bedzie w zagrozeniu jesli bedziecie 
powazac siebie za swietych i bez przemyslenia osadzac innych. Gdyz sa to rany 
zadane w samo serce osobistej swietosci. Mowie wam o tym jak nakazal mi 
Jezus gdyz Oboje pragniemy dzielic z wami Niebo.  
  
Dzis wieczor blogoslawie was Moja Swieta Miloscia. 

 
18 sierpnia 2008 

Poniedzialkowe Zgromadzenie Modlitewne  
Sw. Michala Aniola Obroncy Prawdy 

  
Jezus jest tutaj ze Swoim Sercem odkrytym. Mowi: "Ja jestem wasz Jezus 
zrodzony w Ciele." 
  
"Moi bracia i siostry, dzis wieczor jeszcze raz przychodze prosic was abyscie 
pozwolili Swietej Milosci narodzic sie w waszych sercach, po to by kazda mysl, 
slowo i czyn pochodzily z serca przepelnionego miloscia. Jedynie w ten sposob 
Swieta Milosc zatriumfuje w swiecie, a wy zdobedziecie pokoj wieczny." 
  
"Dzis wieczor przesylam wam Blogoslawienstwo Mojej Boskiej Milosci" 
 


