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Orędzia zawarte w tej książeczce zostały
otrzymane od Pana Jezusa
poprzez wizjonerkę Maureen Sweeney-Kyle, MSHL z
Misji Sług Świętej Miłości (Missionary Servants of
Holy Love).

Objawienia o pięciu Komorach
Przenajświętszego Serca
rozpoczęły się w dniu 16 października 1999,
w święto Św. Małgorzaty Marii Alacoque,
której Pan Jezus w XVII wieku objawił Swoje
Przenajświetsze Serce.

Dalszych informacji prosimy szukać na tylnej okładce.
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KOMORY PRZENAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSA

-ZbawienieŚwięta Miłość
Niepokalane
Serce Maryi

-Świętość-

Pierwsza Komora

Druga Komora

Trzecia Komora

Czwarta Komora

-Uświęcenie-Doskonałość
Zgodność z Wolą
w cnocieBożą
Piąta
Komora
Zjednoczenie
z Wolą
Bożą

Drzwiami do Każdej Komory jest Głębsze
podporządkowanie się MIŁOŚCI
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WPROWADZENIE

”Teraz Komory Mojego
objawione całej ludzkości.”

Przenajświętszego

Serca

zostały

Jezus – wrzesień 2000

”W momencie waszego sądu ostatecznego, który odbywa się
wraz z waszym ostatnim oddechem, widzę w waszych sercach
Świętą Miłość lub też jej brak i na tej podstawie będzieci sądzeni.”
Jezus – grudzień 1999

”Z jaką głęboką tęsknotą zanoszę to wołanie do świata! Wołanie
jakiego dotąd jeszcze nigdy nie słyszeliście! Życzeniem Moim jest
aby rozbrzmiewało ono od bieguna do bieguna. Życzniem Moim
jest aby każdy kontynent był ewangelizowany wiedzą o Komorach
Mojego Serca. Świat staje się teraz nowym polem misyjnym.
Uprawiajcie to pole Świętą i Bożą Miłością ”
Jezus – styczeń 2001
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WSTĘP

O

bjawienia były i są w dalszym ciągu główną drogą, na której Bóg
ukazuje nam Swoją Miłość, Miłosierdzie oraz troskę o Swoich
ludzi. Z nieba nadchodzą wołania, apele, czasmi ostrzeżenia.
Celem ich jest zwiększenie naszej Wiary oraz prowadzenie do
świętości.
Szczególnie
objawienia
Maryjne
przynoszą
nieprawdopodobny sukces w nawróceniach na wielką skalę. Liczne
Sanktuarja poświęcone Matce Bożej, rozsiane po całym Świecie, mają
Swoje pochodzenia od Objawień Maryjnych. Dotyczy to również wielu
zakonów religijnych. W Sanktuarjach tych przechowywane są
świadectwa wielu nawróceń, uzdrowień i otrzymanych łaskach. W
obecnych czasach około dziesięć milionów ludzi odwiedza każdego
roku Guadalupe, pięć milionów udaje się do Fatimy oraz Lurt.
Madjugorje, nie posiadając nawet jeszcze uznania Kościoła przyciąga
każdego roku miliony ludzi. Ponad trzysta Objawień Maryjnych zostało
przedłożonych Rzymskiej Kongregacji, która je ocenia, a jej
zwierzchnik, Kardynał Ratzinger nazwał nasze czasy, „Wiekiem
Objawień Maryjnych.”
Nie wszystkie miejsca Objawień są nadal regularnie odwiedzane przez
Matkę Przenjświętszą. Maureen Sweeney-Kyle otrzymała przywilej
niomalże codziennych odwiedzin Matki Bożej oraz Pana Jezusa.
Objawienia te są natury prywatnej i należy je odróżnić od objawień
publicznych. Prywatne objawienia nie wnoszą nic esencjonalnego do
nauczania Wiary.
Możemy wierzyć w prywatne objawienia ale nie musimy, jednakże
głupotą byłoby ignorowanie prywatnych objawień zatwierdzonych i
zaaprobowanych przez Kościół.
Od czasu zniesienia przez Papieża Pawła VI kanonów 1399 i 2318
poprzedniego Kodeksu Kanonicznego, publikacje o nowych
objawieniach, orędziach, proroctwach, cudownych wydarzeniach itd.,
otrzymały pozwolenie drukowania oraz czytania przez wiernych bez
udzielonego zezwolenia przez Kościół, pod warunkiem, że nie
zawierają one niczego co pozostaje w niezgodności z nauczaniem o
wierze i moralności. Znaczy to, że nie jest potrzebny Imprimatur dla
rozprzestrzeniania informacji o nowych zaistniałych objawieniach, które
jeszcze nie zostały osądzone przez Kościół. O ile Kościół nie
interweniuje, wierni mogą gromadzić się w miejscach Objawień. Jeśli
nie mogliby gromadzić się, to nie mielibyśmy o czym pisać.
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Zrozumiałym jest, że wierni mają nie tylko pozwolenie ale są zachęcani
do uwierzenia w objawienia, którym towarzyszą znaki i cudowne
wydarzenia, takie jak nawrócenia, duchowe, fizyczne i umysłowe
uzdrowienia, znaki słoneczne, fotografie rejstrujące cuda, łańcuszki
różańca zabarwiające się na złoty kolor, podczas gdy tysiące ludzi
gromadzi się regularnie na modlitwy Różańową. Zasadą Pisma
Świętego jest OCENIAĆ DRZEWO po OWOCACH. Żałosnym byłoby
pozbawić ludzi wspaniałych efektów i ogromnych łask związanych z
odwiedzaniem tych miejsc.
Cudowne nawrócenia, uzdrowienia, cuda oraz znaki były i stale
występują w związku z Objawieniami, które otrzymuje Maureen w
prowincji Larain, stanu Ohio, USA.
Maureen składane są wizyty z Nieba niomalże każdego dnia od 1985
roku. Od 16 października 1999, Jezus zaczął codziennie odwiedzać
Maureen dając jej to co nazwał “Kompletnym Orędziem o Naszych
Zjednoczonych Sercach” (obejmuje ono Objawienie o Pięciu Komorach
Przenajświętszego Serca.) Książeczka ta zawiera poniżej podane
przesłanie, które On nazwał “drogą do ZBAWIENIA, ŚWIĘTOŚCI,
DOSKONAŁOŚCI, ZGODNOŚCI I ZJEDNOCZENIA.
Możecie być pewni tego, że macie prawo czytać i akceptować te
przesłania podyktowane przez Samego Pana Jezusa.
Ks. Fran Kenney, SM., S.T.D.
Kierownik Duchowy Maureen Sweeney-Kyle
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“Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem. Na początku Mój
Ojciec stworzył niebo i ziemię. Stworzył On mężczyznę i uformował z jego
żebra pierwszą kobietę, aby Go kochali, czcili, adorowali i Jemu się
podporządkowali. Z powodu ich grzechu zostałem posłany jako Odkupiciel.”
“Ale dzisiaj, człowiek niezmiennie trwa w swoim grzechu. Wielu wątpi w
odnalezienie drogi zbawienia i staje się ofiarą podstępu szatana. Dlatego też
posłałem przed Sobą Moją Matkę z przesłaniem o Świętej Miłości.
Przychodzę za Nią objawiając przesłanie o Bożej Miłości oraz kompeletne
orędzie o Naszych Zjednoczonych Sercach.”
“Jest to droga do zbawienia, świętości, doskonałości, zgodności i
zjednoczenia.”
Jezus – 24 styczeń 2001

PIERWSZA KOMORA
“Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem. Przychodzę aby
kontynuować przekaz sekretów o Naszych Zjednoczonych Sercach zbawienia, świętości, doskonałości, zgodności i zjednoczenia.”
“W dzisiejszym świecie przeważająca większość ludzi pozostaje
nienawrócona, to znaczy, nie dążą oni do swojego własnego zbawienia.
Nawrócenie przychodzi poprzez łaskę Serca Mojej Matki. Tym samym,
Niepokalane Serce Maryi jest Pierwszą Komorą Naszych Zjednoczonych
Serc. Jest to przedsionek do świętości, doskonałości, zgodności i
zjednoczenia.”
“Serce Mojej Matki jest Świętą Miłością dwóch wielkich przykazań, kochać
Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. Nie osiągnie
zbawienia ten, kto nie wytrwa w zachowaniu tych przykazań. Tak więc,
wiedząc o tym, czy też nie, dusza, która dąży do swego własnego zbawienia
musi osiągnąć wejście do Pierwszej Komory Naszych Zjednoczonych Serc,
do Świętej Miłości – do Serca Mojej Matki.”
“Gdy już dusza osiągnie wstęp do Niepokalanego Serce Mojej Matki to jej
najbardziej rażące przewinienia zostają wyjaskrawione w świetle Płomienia
Świętej Miłości – Płomienia Jej Serca. Jeśli wytrwa w łasce, to przewinienia
te zostaną wypalone a dusza uzyska zezwolenie na wejście do Drugiej
Komory Naszych Zjednoczonych Serc, którą jest świętość osobista. Wkracza
ona teraz w Świętą Miłość Mojego Boskiego Serca.”
Jezus - 25 styczeń 2001
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DRUGA KOMORA
“Przyszedłem do Ciebie - Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem.
Zapraszam cię, żebyś zobaczyła, że każda Komora Mojego Przenajświętszego
Serca jest do osiągnięcia jedynie poprzez większe podporząkowanie wolnej woli.
Tak więc, gdy dusza osiąga Drugą Komorę Mojego Serca i zaczyna swoją
martyrologię miłości, znaczy to, dusza umiera dla swojej wolnej woli jako ofiara
miłości.”
“W Drugiej Komorze Mojego Dostojengo Serca, Płomienia Mojego Serca, dusza
dąży do świętości. Płomień Bożej Miłości ujawnia niewielkie skazy charakteru,
które oddzielają duszę ode Mnie. W tej Komorze Mojego Serca dusza jest
bardziej wrażliwa na obecną chwilę. Rozumie one, że przeszłość musi zostać
poddana Mojemu Miłosierdziu, przyszłość zdana na Moje Zabezpieczenie,
[Dusza] otwiera się dla łaski obecnej chwili.”
“Dusze w Drugiej Komorze Mojego Serca stają się bardziej świadome Woli Ojca
Przedwiecznego i w większym stopniu akceptują Wolę Mojego Ojca. Wówczas,
bardziej podporządkowując się Woli Bożej w obecnej chwili, przygotowują się do
wkroczenia do Trzeciej Komory Mojego Przenajświętszego Serca.”
Jezus – 26 styczeń 2001

TRZECIA KOMORA
“Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem. Gdy dusza decyduje się
na dążenie do świętości, staje się ona bardziej świadoma głębi, lub jej braku –
cnót swojego serca. Każda cnota pochodzi z świętości, miłości i pokory. Dlatego
też głębia miłości i pokory w sercu dyktuje głębię każdej cnoty.”
”Każda cnota rodzi się z potęgi Ducha Świętego. Człowiek może wiedzieć jak
zachowywać się w sposób kochający i pokorny, ale wszystko to jest pozorne, o
ile cnoty te nie są żywe i nie przenikają serca. Nie ma takiej conty, która
wywodziła by się z rozumu. Idąc dalej, osoba, ktora pragnie być widziana jako
pokorna, święta czy też cnotliwa praktykuje fałszywą cnotę. Praktykowanie cnoty
musi odbywać się pomiędzy duszą a jej Stwórcą.”
“Jeżeli dusza zamierza wygładzać cnoty w swoim sercu oraz doskonalić je w
oczach Boga, wchodzi ona do Trzeciej Komory Mojego Serca. W tej Komorze
dusza znajduje samą siebie nieustannie testowaną w każdej cnocie, jest to test,
który czyni cnotę silniejszą lub słabszą, w zależności od zachowania się
duszy.”
“Jest to Komora, która doskonali świętość poprzez testowanie cnót, tak jak złoto
w Płomieniu Bożej Miłości. Gdy złoto jest wypolerowane, dusza przygotowana
jest do wejścia do następnej Komory Mojego Serca.”
Juzus – 27 styczeń 2001
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CZWARTA KOMORA
“Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem. Przyszedłem, aby
opisać Czwartą Komorę Naszych Zjednoczonych Serc. Jest to Komora
uświęcenia. Dusza, która pragnie zgodności z Wolą Bożą wkracza do
Czwartej Komory po tym, gdy z pełnym sukcesem podporządkowała swoją
wolę życiu w cnocie Świętej Miłości w obecnej chwili.”
“Tutaj, w Czwartej Komorze Naszych Zjednoczonych Serc, nadal wole są
odrębne – wola człowieka oraz Wola Boga. Wolę człowieka można
porównać w formie do żelatyny. W Czwartej Komorze czyniony jest wysiłek
aby przezwyciężyć każdy pozór grzechu, nawet najmniejsze grzeszne
przyzwyczajenie, po to, aby przekształcić ludzką wolę na podobieństwo Woli
Bożej. Dusza jest gotowa aby zaakceptować wszystko jako pochodzące od
Boga.”
Juzus – 29 styczeń 2001

PIĄTA KOMORA
“Spójrz! Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem.
Przyszedłem, aby opisać Piątą i najbardziej intymną Komorę Mojego
Boskiego Serca. W tej Komorze dusza pochłonięta jest pragnieniem
kochania Mnie, sprawiania Mi radości. W tej miłości dusza czyni gigantyczny
krok w drodze przystosowania się do Woli Bożej. W przystosowaniu się do
Woli Bożej nadal są dwie wole – Wola Boża i ludzka wola. Dusza czyni
wysiłek aby zaakceptować wszystkie rzeczy jako [pochodzące] z Ręki Boga.
Ale w tej najbardziej wysublimowanej oraz intymnej Piątej Komorze Mojego
Serca dusza nie tylko akceptuje, ale kocha Wolę Boga. Poprzez tę miłość
zostaje ona wywyższona do najwyższego możliwego stopnia, tak aby wejść
w zjednoczenie z Wolą Bożą. Niewielu jednak osiąga Piątą Komorę Mojego
Serca.”
“Widzisz więc, że miłość zaprasza cię do Pierwszej Komory - do
Niepokalanego Serca Matki Mojej. Miłość zaprasza cię do Drugiej Kmory
poszukując większego oczyszczenia i większej swiętości. Miłość dąży do
perfekcji w cnotach Trzeciej Komory. Miłość przenosi duszę do Czwartej
Komory prowadząc do zgodności ludzkiej woli z Wolą Bożą. Miłość
doprowadza duszę do zjednoczenia z Bogiem w Piątej Komorze. Tak więc
głębia podporządkowania się miłości przez duszę decyduje o jej wieczności.”
Jezus – 31 styczeń 2001

10

“Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się ciałem. Jeżeli miłość jest
wstępem do każdej Komory Mojego Serca, proszę więc zrozumieć, że tylko
poprzez głębsze podporządkowanie się miłości dusza może być
przenoszona z jednej Komory do drugiej.”
“W Pierwszej Komorze dusza musi zadecydować czy bardziej kocha Boga a
niżeli grzech. Jest to jej zbawienie – Serce Mojej Matki. W Drugiej Komorze
dusza kocha Boga i bliźniego jeszcze bardziej oraz pragnie świętości. W
Trzeciej Komorze poprzez czystą miłość dusza poszukuje doskonałości w
każdej cnocie. W Czwartej Komorze oczyszczona dusza, bardziej
doskonała w cnocie, pragnie zgodności swojej woli z Wolą Boga. A te
drogocenne dusze, które osiągają Piątą Komorę Mojego Serca, żyją w
zjednoczeniu z Wolą Boga. Bóg żyje w nich a one w Nim. Mój Ojciec
ustanawia Swoje Królestwo pośród tych serc, które wejdą do Piątej Komory
Naszych Zjednoczonych Serc.”
“Odmawiaj tę modlitwę:
Ukochane Zjednoczone Seca Jezusa i Maryi, pragnę
podporządkować się Świętej i Bożej
Miłości we
wszystkich rzeczach, na wszystkie sposoby oraz w każdej
chwili mojego życia. Ześlijcie mi łaskę, abym mógł tego
dokonać. Pomóżcie mi gdy staram się odpowiedzieć na tę
łaskę. Bądźcie moją opieką i zabezpieczeniem.
Podejmijcie Swoje Rządy w moim sercu. Amen.”
Jezus – 1 luty 2001
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Przesłanie zawarte w tej broszurce otrzymała wizjonerka p. Maureen
Sweeney-Kyle, MSHL. Jej kierownikiem duchowym jest ks. Frank Kenney,
S.M., S.T.D., który otrzymał stopień doktora teologii Maryjnej na
Uniwersytecie Katolickim Ameryki. W sprawach odnoszących się do
Misyjnych Sług Świętej Miłości (Missionary Servants of Holy Love) można się
z nim kontaktować pod ich adresem.
Dalsze informacje odnoszące się do Komór Przenajświętszego Serca oraz
Świętej i Bożej Miłości można znaleźć pod naszym adresem w internecine:
Aby zamówić dodatkowe kopie tej książeczki prosimy sprawdzić informacje
na tylniej stronie okładki.
Missionary Servants of Holy Love
37137 Butter Ridge Road
Elyria, OH 44039
440-327-8006
440-327-8017 (fax)
mamshl@holylove.org
http://www.holylove.org
Misyjni Słudzy Świętej Miłości – jest to świecki ruch ekumeniczny, który
ma za zadanie żyć i propagować przesłania Świętej Miłości. Przesłania te są
realizacją głównych wielkich przykazań – kochaj Boga ponad wszystko, a
bliźniego swego jak siebie samego – przekazywane są jako prywatne
objawienia posłance Naszej Pani.

12

-ZbawienieŚwięta Miłość
Niepokalane
Serce Maryi

-Świętość-

Pierwsza Komora

Druga Komora

Trzecia Komora

Czwarta Komora

-UświęcenieZgodność z Wolą
Bożą

-Doskonałość
w cnociePiąta
Komora
Zjedno
czenie z
Wolą
Bożą

Wydane przez:
©Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Rd.
Elyria, OH 44039
440-327-8006
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