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Wygląd Różańc 

• Paciorki różańca na których odmawia się 

‘Zdrowaś Maryjo’ były w postaci jasnoniebieskich 

łez, z nienarodzonymi dziećmi w środku. 

• Paciorki różańca na których odmawia się 

‘Ojcze Nasz’ były z krwi w kształcie krzyża. 

• Krucyfiks był z błyszczącego złota. 

 

 Drugie 

Wydanie 



 
 

To drugie wydanie zostało uzupełnione Tajemnicami 
Różańcowymi Światła (te nowe Tajemnice zostały 
zaproponowane 16 października 2002 przez Papieża 
Jana Pawla II w jego liście apostolskim, Rosarium Virginis 
Mariae), jak także dodatkowymi orędziami otrzymanymi 
przez wizjonerkę Maureen Sweeney-Kyle od czasu 
opublikowania pierwszego wydania. 
 Orędzia zawarte w tej książeczce są jedynie małą 
częścią kilku tysięcy orędzi przekazanych od 1985 roku.  
Odwiedź naszą stronę internetową aby przeczytać 
pozostałe orędzia i by mieć wgląd w dodatkowe  
materialy, których listę znajdziesz na końcu tego wydania. 
 

 

RÓŻANIEC TEN JEST BARDZO DELIKATNY, 

PODOBNIE JAK ŻYCIE LUDZKIE. 

W CZASIE MODLITWY OBCHODŹ SIĘ Z NIM 

OSTROŻNIE. 

 
Kiedy nie używasz różańca, przechowuj go w futerale; 
jest on bowiem bardzo delikatny i futeral go ochrania.  
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13 sierpnia 2006 

 
„Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się 

Ciałem.” 
„Przyszedłem dzisiaj aby każdemu z was pomóc 

w uświadomieniu sobie jak głęboki wpływ każda 
aborcja ma na świat. Jeśli dar życia jest gwałcony w 
łonie matki, świat przesuwa się bliżej ku krawędzi 
przepaści, a zarazem przepaść pomiędzy Niebem i 
ziemią poszerza się. Wszystkie dary – duchowe, 
umysłu i fizyczne, którymi zostało obdarzone 
niewinne nowe życie w czasie zapłodnienia – są 
zabite w momencie kiedy życie to jest odebrane. 
Wszystkie pozytywne efekty, które to nowe życie 
miałoby na świat, są odebrane wraz z tym życiem. 
W ich miejsce zło staje się potężniejsze.” 

„Nie bądzcie więc zdumieni intensywnością 
wojen, głodem i chorobami, które panują na swiecie.  
Na skutek aborcji perwersyjne i zboczone serca 
zostały obdarzone moca władzy.” 

„Poprzez Różaniec Nienarodzonych dana wam 
jest broń do sprzeciwienia się temu strasznemu 
grzechowi, który stal się zarazą serca  ludzkości. Nie 
odkładajcie go. Używajcie go jako broni nuklearnej 
przeciwko zalegalizowanej aborcji, tej sile 
szatanskiej. Nie pozwólcie by Szatan was do tej 
modlitwy zniechęcił. Bądzcie dzielni w tej walce.” 



 
 

Matka Boża daje światu 

Różaniec 

Nienarodzonych™ 

 
do pokonania aborcji 

 
Drugie Wydanie 

 
„Zaprawdę, powiadam wam, rozpoznajcie w aborcji 

oblicze zła oraz wroga bezpieczeństwa na świecie. 
Nie zaznacie prawdziwego pokoju dopóty, dopóki nie 
zniesiecie aborcji.” 

Jezus 5 października, 2001 

 
„Rozpowszechniajcie nabożeństwo do Różańca 

Nienarodzonych z taką samą siłą jak wasz wróg 
rozsiewałby broń biologiczną. Niechaj to nabożeń-
stwo przeniknie miasta, narody i serce świata. Gdy 
modlicie się tą wyjątkową modlitwę, tym samym 
zwalczacie wojnę w łonie matki jak i wojnę na świecie. 

Jezus 5 marca 2003 
 

Archangel Gabriel Enterprises Inc. 
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INFORMACJA O OBJAWIENIACH 

Od roku 1985 Jesus wraz z Matką Bożą objawiają się 

prawie każdego dnia Maureen Sweeney-Kyle, przekazując 

jej serię misji do spełnienia. 

1986 – 1990 
* MATKA BOŻA STRAŻNICZKA WIARY 

1990 – 1993 
PROJEKT MIŁOSIERDZIA 

(OGÓLNOKRAJOWA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA 
PRZECIWKO ABORCJI) 

 

1993 – Obecnie 
Połączone ujawnienia: MARYJA, SCHRONIENIE 

ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI oraz KOMNATY ZJEDNOCZONYCH 
SERC. W 1993 roku Matka Boża poprosiła aby misję tę 
nazwać HOLY LOVE MINISTRIES (Misją Świętej Miłości). 

*28 sierpnia 1988 roku Matka Boża objawiła się wizjonerce 
Patricji Talbot w miejscowości Cuenca w Ekwadorze, 
Ameryce Południowej, jako Maryja Opiekunka Wiary. W 
1991 roku biskupi z diecezji Ibarra i Guayaquil w Ekwadorze 
zatwierdzili ruch, który zawiera nazwę „Opiekunka Wiary”, a 
tym samym bezwarunkowo ten tytuł. 
 

Wizjonerka: 
 Maureen jest bardzo nieśmiałą, bojaźliwą i delikatną 
osobą. Jest ona żoną (gospodynią domową) i babcią. 
Wychowała się i mieszka wraz z mężem w Cleveland w 
stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
  W 1993 roku Matka Boża rozpoczęła Misję Świętej 
Miłości i zażyczyła sobie aby misja nabyła posiadłość w 
powiecie Lorain w Ohio w celu założenia sanktuarium. 
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Zostało to osiągnięte w 1995 roku (obecnie 47 hektarów 
ziemi) i jest znane jako Maranatha Spring and Shrine 
(Źródło i Sanktuarium Maranatha), dom Misji Świętej 
Miłości oraz Świeckiego Apostolatu Ekumenicznego, który 
rozpowszechnia na cały świat Komnaty Zjednoczonych 
Serc. 
 

Przewodnik Duchowy: 
 

W czasie ostatnich dwudziestu lat Maureen miała czterech 
przewodników duchowych, ekspertów Teologii 
Marynistycznej.  

 
Radosna wizyta wizjonerki Maureen Sweeney-Kyle u Papieża 
Jana Pawła II w sierpniu 1999 roku. Mąż Maureen Don (dolny 
rząd, po prawej stronie), św. p. Arcybiskup Gabriel Ganaka 
(drugi rząd, po lewej stronie) i ksiądz Frank Kenney, jej 
przewodnik duchowy (1994-2004) (drugi rząd, w środku), 
towarzyszyli jej w czasie tej wizyty. 
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JAK POWSTAL TEN NIEZWYKŁY RÓŻANIEC  
I OBIETNICE Z NIM ZWIĄZANE 

 

 W dniu 7 października 1997 roku w święto Różańca 
Świętego, Matka Boża ukazała się wizjonerce Maureen 
Sweeney-Kyle z tym różańcem i powiedziała: 
„…Rozpowszechniaj ten wizerunek, który ci dzisiaj został 
objawiony.” 
 

7 października 1997 - Święto Różańca Świętego 
 
 Matka Boża objawia się cała w bieli. Tuż przed nią, 
zawieszony w powietrzu, jest niezwykły różaniec. Paciorki 
różańca na których odmawia się ‘Ojcze Nasz’ to krople 
krwi w kształcie krzyża. Paciorki różańca na których 
odmawia się ‘Zdrowaś Maryjo’ to jasnoniebieskie łzy, z 
nienarodzonymi dziećmi w środku. Krzyż jest zrobiony z 
błyszczącego złota. Matka Boża mówi: “Przychodzę 
Chwaląc Boga, Syna Mojego. Przychodzę jako Prorokini 
obecnych czasów.” 
 „Różaniec który widzisz jest bronią z Nieba, która 
pokona zło aborcji. Niebo zalewa się łzami z powodu tego 
ciężkiego grzechu, za który trzeba będzie zapłacić. 
Historia i przyszłość wszystkich narodów zostały 
zmienione na skutek okrucieństwa przeciwko Bożemu 
darowi życia.” 
 „W dzisiejszych czasch niestety duży obowiązek 
spoczywa na wiernych świeckich, którzy są do Mnie 
konsekrowani. Nie mogę polegać na przywództwie 
Kościoła aby poprzez Różaniec zjednoczyl wysiłek w celu 
pokonania  wroga. Nawet Moje objawienia – za przyczyną 



5 
 

wysiłku Szatana aby udaremnić Moje plany – 
spowodowały podział.“ 
 „Dzisiaj, w Moje Święto, zwołuję wszystkie moje dzieci 
do zjednoczenia się w Moim Sercu. Nie pozwólcie waszej 
dumie aby was podzieliła według tego, które objawienia 
będziecie uznawać. Zostańcie częścią Ognia Mojego 
Serca. Zjednoczcie sie w miłości i modlitwie Mojego 
Różańca, która jest waszą bronią. Zło aborcji może 
zostać pokonane dzięki waszemu wysiłkowi oraz poprzez 
Moją łaskę.“  
 „Rozpowszechniaj ten wizerunek, który ci dzisiaj 
objawiłam.” 

 

Obietnice Nieba 

 Kiedy po 3,5 roku ten ręcznie zrobiony różaniec był w 

końcu gotowy do rozpowszechniania, Matka Boża wraz z 

Jezusem przekazali Maureen następujące obietnice 

związane z tym wyjątkowym różańcem: 

 
2 lipca 2001, popołudnie 

 
 Matka Boża ukazuje się Maureen jako Matka Boska 
Bolesna. Mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus. Widzę, że modlicie sie już na nowym Różańcu 
Nienarodzonych. Zapewniam Cię córko moja, że każde 
‘Zdrowaś Maryjo’ odmówione z miłościa w  sercu 
uchroni jedno z tych niewinnych istnień ludzkich od 
śmierci poprzez aborcję. Kiedy się modlicie na tym 
różańcu, przywołujcie do pamięci Moje Bolesne 
Niepokalane Serce, które nieustannie widzi grzech 
aborcji popełniany w każdym momencie. Daję wam 
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ten specjalny sakramental*, którym możecie uleczyc Moje 
Matczyne Serce.” 
 Maureen zapytała: „Matko Błogosławiona, czy to 
dotyczy jakiegokolwiek ‘Zdrowaś Maryjo’, czy jedynie 
tego, które jest odmówione na Różańcu 
Nienarodzonych?” 
 Matka Boża: „To jest specjalna łaska związana z tym 
właśnie różańcem. To na nim powinniście się zawsze 
modlić przeciwko aborcji. Proszę abyś to 
rozpowszechniała.” 
 *Uwaga: Różaniec ten musi być poświęcony przez 
katolickiego księdza, aby stał się sakramentalem. 
 

2 lipca 2001, wieczorem 
 
 Matka Boża jest z nami jako Maryja, Schronienie 
Świętej Miłości. Trzyma Różaniec Nienarodzonych i 
mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 
 „Zapewniam was, że gdy modlicie się na tym 
różańcu, obietnica o której was zapewniałam 
zostanie wypełniona. Nie krępujcie  się propagować 
to przesłanie.“ 
 

3 sierpnia 2001 
„Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem. 
Zaufaj Mi. Proszę powiedz światu, że każde ‘Ojcze 
Nasz’ (paciorki pokazane Maureen przez Jezusa były 
kroplami krwi w kształcie krzyża) odmówione na 
Różańcu Nienarodzonych ukoja Moje cierpiące 
Serce. Powiem wiecej, wstrzymuje ono Rękę 
Sprawiedliwości.” 
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„Największą obietnicę jaką wam daję w związku z 
tym różańcem jest to, że każdy różaniec odmówiony 
na tych paciorkach w całości i z głębokiego serca, 
łagodzi karę – która jeszcze nad wami ciąży – za 
grzech aborcji.” 
 
Później tego samego dnia:  
 Powiedziałam Jezusowi, że miałam pytanie odnośnie 
obietnicy, którą dał w związku z Różańcem Nienaro-
dzonych. W końcu Jezus powrócił, cały promieniujący. 
Uśmiechnął się i powiedział: 
 „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem. 
Wiem jakie masz do Mnie pytanie. Nie zawracaj sobie 
głowy tym, by mi je zadać. Kiedy mowię o karze, która 
jeszcze nad wami ciąży, to mam na mysli karę na którą 
każda dusza, która bierze udział w tym grzechu, 
zasługuje. Jak także mam na myśli wiekszą karę, której 
czeka świat za to, że zaaprobował ten grzech.” 
 „Módl się z całego serca, wiedząc że twój Różaniec 
Mnie udobrucha.” 
 

29 maja 2002 

 „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem. 
Przyszedłem by publicznie się wypowiedzieć o Różańcu 
Nienarodzonych. Jest on wielkim darem z Nieba przeka-
zanym poprzez Misję Świętej Miłości. Matka Moja 
osobiście ten różaniec zaprojektowała i po Jej zaapro-
bowaniu jest on teraz reprodukowany. Wiele i jakże 
ważnych obietnic jest związanych z tym unikalnym 
różańcem, który zrodził się według Jej pomysłu.” 
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 „Są tacy na świecie, którzy sfalsyfikowali ten wyjątkowy 
różaniec. Proszę was, wiernych – nie dajcie się nabrać. 
To jedynie z tym różańcem, przekazanym wam przez 
Misję Świętej Miłości, związane są te specjalne obietnice 
z Nieba.” 
 „Rozpowszechniaj to.” 

 
28 lutego 2005 

 „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem.” 
 „Oto co Matka Moja powiedziała ci wczoraj wieczorem 
odnośnie Różańca Nienarodzonych. Jeśli grupa ludzi się 
zbierze by się z glębi serca modlić za nienarodzonych i 
jedynie jedna osoba jest w posiadaniu i modli się na 
Różańcu Nienarodzonych, Ja uznam każde ‘Zdrowaś 
Maryjo’ od każdej osoby z tej grupy tak jakby i ona 
osobiście modlila sie na Różańcu Nienarodzonych.” 
 „W ten sposob znoszę wszystkie ograniczenia czasu 
jaki jest wymagany na wyprodukowanie odpowiedniej 
ilości różańcow.” 
 Maureen powiedziała: „Dziękuję Ci, Jezu.” 

 
Zwycięstwo Nieba 

2 lutego 2002 

 „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Córko 
moja, przychodzę z posłuszeństwa by ci powiedzieć, że 
Jezus poprzez Moje Matczyne Serce przekazuje światu 
ten Różaniec Nienarodzonych. Nigdy przedtem w historii 
ludzkiej macierzyństwo nie było tak oczerniane  i błędnie 
przedstawiane. Nigdy przedtem życie nienarodzonego 
dziecka nie było w takim niebezpieczeństwie. Ale poprzez 
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przepełnione wiarą odmawianie różańca na tych 
paciorkach, które wam przekazałam, plany szatana będą 
zniweczone, a naturalne macierzyństwo znów będzie 
podniesione do wysokiej godności.” 
 „Poprzez Wolę Swego Ojca Jezus wybrał to stulecie na 
powrót do prawdziwej wartości życia w łonie matki. 
Będzie to kamień milowy w drodze do Jego Zwycięstwa.”   
   Matka Boża 

 

18 marca 2002 

 Matka Boża przychodzi jako Maryja, Schronienie 
Świętej Miłości z orszakiem aniołów. Aniołowie kłaniają 
się Jej. Mówi Ona: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus.” 
 „Przychodzę aby ci coś pokazać.” Pokazuje mi 
Różaniec Nienarodzonych, owinięty dookoła pięknej 
złotej korony. 
 „To jest Korona Mojego Zwycięstwa. Chcę abyś 
zobaczyła i zrozumiała że Różaniec Nienarodzonych 
jest nieodłączną częścią Mojego Zwycięstwa, 
zarówno w sercach ludzkich jak i na całym świecie.” 
 „Jezus pragnie abyś to rozpowszechniała.” 
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PRZESŁANIA O ABORCJI 
 

14 października 2001 
Modlitwa przeciwko aborcji  
w drugą niedzielę miesiąca. 

 Jezus objawia się z wyeksponowanym Sercem. Mówi: 
„Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem.” 
 „Ja Jestem Najwyższym Dobrem, które musi panować 
w każdym sercu. Raz jeszcze przychodzę aby wam 
powiedzieć, że jeśli wasz naród obali zaligalizowaną 
aborcję, Ja pobłogosławię go, szczodrze obdarzając 
Moimi łaskami. Jeśli jednak grzech ten będzie nadal 
egzystował za aprobatą narodu, wiele zostanie wam 
odebrane. Bracia moi i siostry, proszę was abyście 
rozpoznali zło i modlili się przeciwko niemu.” 
 „Błogosławię was Moim Błogosławieństwem Bożej 
Miłości.” 
 

TRZY DNI PO ATAKU TERRORYSTYCZNYM  
W NOWYM JORKU 11/09/2001 

 
15 września 2001 

Modlitwa Różańcowa o północy w Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej/Jezioro Łez 
Święto Podwyższenia Krzyża oraz  

Matki Boskiej Bolesnej 
 Matka Boża jest z nami jako Matka Boska Bolesna. 
Mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 
 „Drogie dzieci, w czasie tej godziny smutku chcę 
abyście zrozumieli, że Wasza Niebiańska Matka stoi wraz 
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z wami u stóp Krzyża. Ubolewam z wami nad tą 
bezsensowną stratą istnień ludzkich. Umieście wasz 
smutek w głęboko w ranach Mojego Jezusa.” 
 „Oto Moje przesłanie do waszego narodu: jedynie 
BÓG jest dawcą życia i jedynie on może je odebrać. 
Kiedykolwiek człowiek przejmuje rolę Boga, świat zmienia 
się nieodwracalnie.” 
 „Przejmująca analogia wypływa z tej narodowej 
katastrofy. W przeciągu minut naród wasz zostal 
pozbawiony złudnego poczucia bezpieczeństwa. 
Życia ludzkie zostały zniszczone. Niewinni ludzie 
poniesli okrutną śmierć. Podobnie w przeciagu paru 
minut w łonie matki bezpieczeństwo niewinnego 
dzieciątka jest zniszczone. Życie ludzkie jest 
zniszczone przez zło drugiego człowieka. Nazywcie to 
‘aborcją’ lecz prawie niczym się to nie różni od 
narodowej tragedii na skutek której wasz kraj jest 
teraz pogrążony w żalobie. Któż jednak opłakuje ze 
Mną u stóp Krzyża Świętego bezsensowną utratę tych 
niewinnych żyć? Gorąco proszę Was jako naród 
byście to uczynili. Nie pogrążajcie się w żałobie z 
powodu jednej tragedii, ignorując  drugą.” 
 „Tak samo jak samoloty zostały użyte jako 
narzędzia śmierci, kiedy to z niszczącą silą wtargnęły 
do budynków, podobnie instrumenty używane w 
czasie aborcji wdzierają się w intymną sferę łona 
matki przynosząc śmierć. W każdym z tych 
przypadków zarówno terroryści jak i osoby 
przerywające ciążę czują się usprawiedliwieni z 
uwagi na wypaczone myślenie.” 
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 „Lecz Mój Syn, Sędzia Sprawiedliwy, nie rozumuje w 
ten sposób. Rozumuje On sprawiedliwym Sercem. W 
Swoim nieskończonym Miłosierdziu jest On gotowy 
przebaczyć skruszonemu sercu, nawet takiemu, które 
dopuściło się tak haniebnych czynów jak te. Mój Jezus nie 
przebacza jednak temu, kto nie pogrąża się w żalu za 
swoje złe czyny.” 
 „Moje drogie dzieci, przychodzę do Was abyście się 
pojednały z Bogiem. Drogą do tego pojednania jest 
Święta Miłość. Drogą do osądzenia jest arogancja, 
nienawiść i zemsta. Sądowi Bożemu zostaną poddani ci 
ludzie i te narody, w których nie ma miłości. Dlatego 
przychodzę aby zwołać wszystkich ludzi i wszystkie 
narody w imię Świętej Miłości.” 
 „Jeśli żyjecie w stanie Świętej Miłości – co znaczy, ze 
wasze serca kochają – będziecie wtedy otoczeni miłością. 
Jeśli nosicie w swoich sercach zło, to ono będzie 
rozsiewane wokół was. Zło rodzi zło, a miłość rodzi 
miłość.” 
 „Moje kochane, drogie dzieciątka. Tej nocy, bardziej niż 
kiedykolwiek, pragnę abyście ofiarowały siebie Mojemu 
Niepokalanemu Sercu, które jest Świętą Miłością. Jeśli 
zaczniecie żyć tymi przesłaniami i zachowywać je w 
swoich sercach, zostaniecie naznaczeni pieczęcią 
Świętej Miłości. Jest to szczególny znak waszego 
przeznaczenia, waszego zbawienia, oraz jest to znak dla 
szatana świadczący o waszej przynależności do Mnie. 
Nie musicie przemierzać wielu mil przez lądy i morza aby 
otrzymać tę specjalną pieczęć. Będzie ona waszą kiedy 
zaczniecie żyć według tych  przesłań.” 
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„Dzisiejszej nocy moje kochane, drogie dzieci, spoglądam 
na was z wielkim współczuciem. Modlę się z wami, a 
wasze prośby zanoszę do Nieba. Nie lękajcie się, gdyż 
trzymam was w moich ramionach i błogosławię Moim 
Błogosławieństwem Świętej Miłości.”  
        

DLACZEGO 11 WRZESIEŃ SIĘ WYDARZYŁ? 
WOLA BOŻA DOPUSZCZAJĄCA  

 
20 października 2001 

 Św. Tomasz z Akwinu objawia sie i mówi: „Przychodzę 
dzisiaj wychwalając Jezusa, Pana Naszego i Zbawiciela. 
Przychodzę aby wytłumaczyć wam Wolę Bożą 
Dopuszczającą. Wyobraźcie sobie wolę Bożą jako 
ogromny parasol, który ochrania ziemię. Wola Boża 
chroni ziemię od złego (Wola Boża Zarządzająca), ale 
Bóg nie ingeruje w wolną wolę człowieka. Jeśli jednak 
człowiek sprzeciwia się woli Bożej i grzeszy, jest to tak 
jakby powstała  dziura w parasolu. W takim przypadku 
osłona dzieki woli Ojcowskiej nie jest calkowita, jak Bóg 
to pierwotnie zaplanował. ‘Dziura’ ta bowiem dopuszcza 
przyjście szatana i przeprowadzenie jego planów. 
Widzicie więc, że Dopuszczająca Wola Boża nie jest tym 
co Bóg przeznaczył dla ludzkości, tylko tym, co człowiek 
sam wybiera a Bóg dopuszcza.” 
 „Nasz Wszechmocny Ojciec jest przepełniony 
ogromnym bólem patrząc na to na co skazuje się człowiek 
kiedy grzeszy. Nasza Niebiańska Matka placze. Oh! 
Jakze Ona zalewa się łzami na widok zniszczenia jakie 
niesie grzech. Proszę abyś to rozpowszechniała.” 
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7 lipca 2001 
 „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem. 
Przychodzę dzisiaj aby pomóc wszystkim ludziom 
zrozumieć, że prawa skierowane przeciwko Prawu 
Miłości są owocem wypaczonych sumień. Patrzę do 
każdego serca i osądzam według tego, co się w nim 
znajduje.”  
 „To pycha sprawia, że dusza zbacza z wyznaczonego 
toru. To pycha obraca się przeciwko prawdzie. Z Mojego 
Tronu w Niebie z boleścią patrzę na grzech, który obraca 
sie przeciwko niewiniątkom. Na taki bląd nie ma miejsca 
w duszy pokornej, lecz jedynie w sercu przepeł-nionym 
pychą.” 
 „Matka Moja przepisała wam jako lekarstwo 
Różaniec Nienarodzonych aby pokonać ten ogromny 
błąd i śmiertelny grzech. Nigdy nie jestem znużony 
słuchaniem tej modlitwy. Jest ona balsamem dla 
Mojego zranionego Serca.” 
 

6 października 2001  

 Jezus objawia się z wyeksponowanym Sercem i mówi: 
„Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem.” 
 „Bracia moi i siostry, każda modlitwa zmówiona 
przeciwko aborcji pokonuje w pewien sposób plany 
szatana w czyimś życiu. Powstańcie przeciwko temu 
haniebnemu przestępstwu, zabijaniu nienarodzonych 
dzieci. Każda modlitwa, którą odmówicie koi Moje Serce 
udręczone z powodu tego grzechu.” 
 „Tego wieczoru błogosławię was Moim Błogosła-
wieństwem Bożej Miłości.” 
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12 października 2001  

 „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem. 
Moja pośredniczko, proszę abyś zrozumiała że im 
bardziej człowiek próbuje stać się Bogiem, tym więcej 
będzie upokorzony. Im bardziej ludzkość przybiera rolę 
Tego, który daje i odbiera życie, tym większym 
somozapatrzeniem oraz nienawiścią będzie pałało jej 
serce.” 
 „Raz jeszcze przypominam ludzkości, że to czym 
wypełnione jest serce ludzkie, to też zawłada myślami, 
słowami oraz czynami, gdyż to serce zarządza wolną 
wolą. Dlatego wraz z Matką Moją ponaglamy i kierujemy 
ludzkością, aby zezwoliła Świętej Miłości zawładnąć ich 
sercami.” 
 „Książe kłamstwa (szatan) próbuje odwieźć was z tej 
drogi. Jeżeli będziecie tego świadomi, nie powinniście 
mieć trudności z rozpoznaniem jego podszeptów. Nie 
dajcie szatanowi okazji do działania poprzez uchylanie 
drzwi do waszych serc.”  
 „Bądźcie otwarci na Moje słowa i rozpowszechniajcie 
je.”  
 

5 października 2001   
Przesłanie miesiąca do wszystkich narodów 

 Jezus wraz z Matką Bożą objawiają się z 
wyeksponowanymi Sercami. Matka Boża mówi: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus.” (Jezus z Matką 
Bożą otoczeni są Różańcem Nienarodzonych. Przy 
każdym paciorku ‘Ojcze Nasz’ stoją pokaźnego rozmiaru 
aniołowie). 
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 Jezus: „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się 
Ciałem. Przychodzę prosić abyście przestali zabijać 
życie, które tak czule umieszczam w łonie matki. 
Każde życie w ten sposób zgaszone zmienia świat na 
zawsze.” 
 „Bracia moi i siostry. Przychodzę dzisiaj do was odziany 
w prawdę i szczerość. Nic przed wami nie zatajam. Nie 
kieruję się żadnymi ukrtytymi pobudkami; jedynym 
Moim celem jest wasze bezpieczeństwo, zbawienie 
oraz dobro każdej duszy od momentu poczęcia aż do 
naturalnej śmierci. Błagam dzisiaj wasz kraj aby 
zwrócił szczególną uwagę na Moje wołanie o 
zaprzestanie zalegalizowanej aborcji. Nie czekajcie aż 
Moje rozwiązanie będzie waszą ostateczną alternatywą.” 
 „Moim pragnieniem jest zjednoczenie całej ludzkości 
pod Znakiem Świętej i Bożej Miłości, tych dwóch wielkich 
przykazań, które zawierają w sobie wszystkie 
przykazania. Tak, tęsknię za tym, aby Mój Pocałunek 
Bożej Miłości pozostawić w sercu świata. Wtedy aborcja 
by ustała, wojny by się zakończyły, a terroryzm osłabiłby 
swój zacisk na gardle świata.”  
 „Bracia moi i siostry, tylko wtedy gdy Boga nie stawiacie 
na pierwszym miejscu, a swojego bliźniego nie kochacie 
jak siebie samego, to pozbawiacie się zdolności 
prawidłowego rozumowania. Wasze sumienie staje sie 
skłonne do kompromisów i nie jesteście w stanie odróżnić 
dobra od zła. W tym to stanie konfuzji znajdują się rządy, 
kiedy ustanawiają niesprawiedliwe prawa. Jest to stan 
wypaczonego myślenia, który prowadzi do aktów terroru. 
W taki to sposób ludzie otwierają swoje serce szatanowi. 
W takim zamieszaniu świat nie może prosperować. Krok 
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po kroku szatan wprowadza swoją anarchię, najpierw w 
sercach a później w świecie.” 
 „Przychodzę do was aby wam oznajmić czego wasz 
przeciwnik (szatan) nie chce abyście wiedzieli. A 
mianowicie, że każda Msza, w której uczestniczycie, 
każda Komunia Święta, którą przyjmujecie, każda 
Godzina Święta, w której bierzecie udział, jak także 
każda modlitwa i  różaniec, które odmawiacie na 
zawsze osłabia waszego wroga w jakiejś duszy 
gdzieś na świecie. Taka jest droga do zwycięstwa, krok 
po kroku – kiedy dusza po duszy cierpliwie trwają w stanie 
Świętej Miłości.”  
 „Wojna, w którą jesteście zawikłani nie toczy sie o 
dominia czy nawet ludzkie życie. Jest to wojna o dusze. 
Jest to wojna dobra ze złem. To właśnie dlatego 
przychodzę dzisiaj do was aby wasze serca naznaczyć 
Moim Znakiem. Mój Znak to Święta i Boża Miłość. To jest 
znak dla szatana, że duchowo należycie do Mnie i on nie 
może wami zawładnąć. Lecz jedynie mogę naznaczyć 
wasze serca Moim Znakiem, kiedy będziecie postępować 
według dwóch największych przykazań miłości. 
Przyspieszcie więc życie według tego przesłania, 
rozpoczynając wędrówkę poprzez Komnaty Naszych 
Zjednoczonych Serc; a kiedy powrócę w Zwycięstwie, 
wszyscy będziecie zjednoczeni w Piątej Komnacie 
Mojego Serca – Królestwie Woli Bożej.” 
 „Zaprawdę, powiadam wam, że postawa waszego 
narodu wobec zalegalizowanej aborcji jest głównym 
czynnikiem waszego narodowego bezpieczeństwa. 
Przez lata Niebiosa patrzyły jak bezpieczeństwo dziecka 
w łonie matki było z przemocą gwałcone a życie jego 
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odbierane. Z powagą nawołuję, rozpoznajcie w aborcji 
oblicze zła oraz wroga bezpieczeństwa na świecie. Nie 
zaznacie prawdziwego pokoju dopóty, dopóki nie 
zniesiecie aborcji. Przyjmijcie Moje dzisiejsze słowa nie 
jako groźbę, lecz jako łaskę.  
 „Błogosławimy was Błogosławieństwem Naszych 
Zjednoczonych Serc.” 
 

10 września 2006 

Modlitwa przeciwko aborcji  
w drugą niedzielę miesiąca 

 Jezus objawia się z wyeksponowanym Sercem i mówi: 
„Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się Ciałem.” 
 „Bracia moi i siostry, jutro kraj wasz będzie czcić pamięć 
wszystkich ludzi, którzy pięc lat temu stracili życie w 
czasie tragedii 11 wrzesnia. Z pewnościa jest to duża 
strata, lecz kto się pogrąża w żałobie nad utratą tych żyć, 
które moment po momencie, dzień po dniu stają się 
ofiarami na ołtarzu aborcji? Kto opłakuje utratę 
nienarodzonych niewiniątek, która to utrata staje się 
powszechna na całym świecie?” 
 „Dopóki wszystkie istnienia ludzkie od momentu 
koncepcji do naturalnej śmierci nie będa 
respektowane, dopóty na waszym progu będzie 
panowała przemoc, terroryzm i wojny. Dlatego też 
jeśli chcecie by się zakończyły przemoc i terroryzm, 
to musicie się modlić aby wszystkie istnienia ludzkie 
były respektowane.” 
 „Błogosławię was Moim Błogosławieństwem Bożej 
Miłości.” 
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PRZESŁANIA O MODLITWIE 
 

24 kwietnia 1999 

 „Przychodzę do was dzisiaj jako wasz Jezus, zrodzony 
stałem się Ciałem. Pragnę was dzisiaj uczyć o modlitwie. 
Modlitwa jest schronieniem lub bronią i formą zjednocze-
nia stworzenia ze Stwórcą. Im bardziej dusza poddaje 
swoją wolę Woli Bożej, tym glębsze następuje jej 
zjednoczenie [z Bogiem] poprzez modlitwę.” 
 „Powierzcie więc Bogu wasze plany, wasze wybory  
oraz wasze pragnienia. Dobro pochodzi jedynie od Boga. 
W takim podporządkowaniu się angażujecie wszystkie 
cnoty – wiarę, nadzieję, miłość, pokorę, prostotę, 
łagodność oraz ufność.” 
 „Modlitwa jest komunikowaniem się z Bogiem, czy to w 
sercu, czy ustami, czy też poprzez jakiekolwiek postępo-
wanie, które poddajemy Woli Bożej.” 
 „Kiedy odmawiacie Różaniec, Moja Matka modli się 
wraz z wami. Jej Serce jest kanałem, przez który wasze 
modlitwy docierają do Nieba i przez który błogosła-
wieństwa spływają z powrotem na was. Jej Serce zatem 
jest łącznikiem z Bogiem i Bożym Błogosławieństwem, 
podobnie jak to ma miejsce przy podłączeniu elektrycznej 
lampy do prądu.” 
 „Bóg przyjmuje ofiarę modlitwy i używa jej jako miecza 
przeciwko złu. Przemienia On modlitwę w łaskę, która 
pokonuje zło w sercach ludzi. Widzicie więc, ze to szatan 
próbuje was odciągnąć od modlitwy. To szatan podburza 
wasze serca, próbując was powstrzymać przed oddaniem 
waszej woli Bogu, aby się modlić.” 
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 „Niezależnie od waszego postępowania w określonej 
sytuacji życiowej, zawsze wszystko zależy od Boga.  
Zaufajcie temu. Dusza, która ufa jedynie samej 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, 
która często oddaje się modlitwie jest piękna w oczach 
Boga, oddając Mu cześć.” 
 „Wyjaśniłem ci, moja powierniczko, że modlitwa jest 
zarówno oddaniem samego siebie jak i ofiarą. Dusza 
musi jednak zaakceptować sposób, w jaki Bóg odpowiada 
na jej modlitwy. Mały kwiatek przyjmuje to, co mu jest 
potrzebne do pielęgnacji i wzrostu. Dusza poprzez 
modlitwę otrzymuje to, co jej jest potrzebne do zbawienia. 
Musi ona z pokorą przyjąć Bożą Wolę. Jeśli Ojciec wie, 
czego potrzebuje mały kwiatek, to czyż nie zna On równie 
dobrze twoich potrzeb? Przyjmij z pokorą i wdzięcznością 
to, co Bóg ci posyła, tak jak robi to ten mały kwiatek 
tańczący w promieniach słonecznych.“ 
 „Cieszę się z każdej modlitwy. A szczególnie cieszę się 
z modlitwy szczerej, płynącej prosto z serca. Taki rodzaj 
modlitwy zmienia ludzi oraz bieg wydarzeń. Ja, wasz 
Jezus, najbardziej kocham modlitwę Mszy Świętej, a 
następnie Różaniec. Modląc się weźcie przykład ze Mnie. 
Poprowadzę was.” 
 

18 września 1999 
 „Przychodzę aby wam powiedzieć o modlitwie, a 
szczególnie o modlitwie różańcowej. Ja jestem Twój 
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Jezus, zrodzony stałem się Ciałem. Wiele osób oddaje 
się modlitwie bez miłości w sercu. Osłabia to moc 
modlitwy i jest ona wtedy mniej wartościowa. Zamiast 
takiej modlitwy, wesprzyjcie swoją modlitwę 
wspomnieniem miłości, którą macie w waszych sercach 
dla Mnie i dla Mojej Matki. To pozwoli Mi zesłać na was i 
na wasze życie najlepsze łaski.” 
 „Efekty modlitwy akumulują się. Ja wiem z wyprze-
dzeniem ile modlitw będzie ofiarowanych w danej intencji. 
Jednakże wy nigdy nie wiecie ile dobrego może przynieść 
jedno dodatkowe ‘Zdrowaś Maryjo’. Jedno ‘Zdrowaś 
Maryjo’ powiedziane z głębi kochajcego serca ma siłę, 
która może zakończyć wojny, przywrócić przyrodę do 
harmonii zgodnej z planem Bożym, nawrócić 
niewierzącego, ocalić powołanie, uwolnić duszę z czyśća 
i na zawsze zmienić przyszłość. Pomyślcie więc o mocy 
jaką posiada cały Różaniec odmówiony z głębi serca.” 
 „Szatan wie, że Różaniec jest bronią, która 
przyniesie jego zagładę. To właśnie dlatego w swojej 
desperacji zniechęca was do tej modlitwy. Za każdym 
razem, kiedy z głębi serca odmawiacie ‘Zdrowaś Maryjo’, 
szatan zostaje osłabiony na zawsze w jakimś miejscu i w 
czyjejś duszy.” 
 „Zatem nigdy nie zniechęcajcie się do odmawiania 
Różańca. Szczególnie wtedy, gdy serca wasze są 
roztargnione, zrozumcie że wasz wróg (szatan) boi sie 
waszej modlitwy.” 
 „Serce Mojej Matki jest ukajane poprzez wasze starania 
w modlitwie. Matka Moja jest najbardziej zobowiązana 
tym, którzy sa wytrwali w modlitwie bez względu na 
przeciwieństwa jakie napotykają.“ 
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 „Rozpowszechniaj to.” 
 

28 września 1998 
 Matka Boża pojawia się w niebiesko-szarym i białym 
stroju trzymając dużą misę.  
 Mówi: „Chwała, honor i uwielbienie Jezusowi. Córko 
moja, może jest to trochę za proste, ale chcę porównać 
modlitwę do pieczenia tortu – czynności, którą często 
wykonujesz, a którą Ja obserwuję.” 
 „Wyobraz sobie, że misa to Święta Miłość, gdyż bez tej 
misy składniki nie mogą się połączyc, aby uformować 
ostateczny produkt (tort). Ciasto można porównać do 
słów modlitwy. Ma ono wiele składników (podobnie jak 
modlitwa ma wiele słów, tworzących całość). Ciasto 
umieszczone jest w foremce, która reprezentuje intencje 
o które się modlicie, dziękczynienia jakie składacie, 
chwałę jaką oddajecie, itd. Ciasto pieczone jest w 
piekarniku, który reprezentuje działanie Ducha Świętego 
w modlącym się sercu. Końcowy produkt, tort, jest 
modlitwą którą aniołowie zanoszą w waszym imieniu do 
Nieba. W czasie trwania tego procesu modlitwy, wiele, 
wiele rzeczy we wszechświecie jest przez nią dotkniętych. 
Szatan wysyła swoje hufce aby atakowały osobę, która 
się modli. (Chce on aby placek się nie udał, żeby modlitwa 
była mniej efektywna.) Dobrzy aniołowie prowadzą wojnę 
ze złymi duchami próbując sprawić aby ta modlitwa 
wzniosła się do Nieba. W tym czasie, w Niebie, dla każdej 
modlitwy, która jest ofiarowana zostaje przygotowywana 
masa do obłożenia tortu - czyli łaska. Nawet małe 
ciasteczka są dekorowane.  Widzicie więc, ze nawet 
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najkrótsza modlitwa, jak na przyklad akt strzelisty, jest 
obdarowywana łaską.” 
 „Zawsze jestem z wami gdy się modlicie. Mierzę wasz 
oddech, patrzę na wasze usta wypowiadające każde 
słowo i wzywam abyście stanęli w obecności Boga. Tak 
dzieje się z każdą duszą. Jeżeli zapominacie któregoś ze 
składników, Ja go dokładam. Bardzo lubię doprawiać 
wasze modlitwy Moją Miłością. Tak więc widzicie, że 
wasz wysiłek nie może być narażonym na niepowodzenie 
gdyż to Ja was błogosławię i to Ja piekę ten tort wraz z 
wami.” 
 Uśmiecha się i odchodzi. 

 
5 kwietnia 2002 

Przesłanie miesiąca do wszystkich narodów 
 Jezus z Matką Bożą pojawiają się z wyeksponowanymi 
Sercami. Matka Boża mówi: „Niech Będzie Pochwalony 
Jezus Chrystus.” Jezus wraz z Matką Bożą witają księdza 
Kenney (kierownika duchowego Maureen) poprzez 
skinienie Głowami w jego kierunku; promień światła 
wyszedl z Serca Matki Bożej w kierunku księdza Kenney.  
 Jezus: „Ja jestem Twój Jezus, zrodzony stałem się 
Ciałem. Moi bracia i siostry, nie obumierajcie ani chwili 
dłużej z braku wiary, gdyż to szatan pobudza was do 
kompromisu aby was odciągnąć od życia przesłaniami 
Świętej i Bożej Miłości. Także nie pozwalajce na to aby 
wasze serca poddały się pokusie zniechęcenia i strachu. 
Zaufajcie Mi - zufajcie Mojemu Miłosierdziu. Czekajcie w 
radosnej nadziei na nadchodzące zwycięstwo Naszych 
Zjednoczonych Serc.” 
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 „Przychodzę aby przynieść pokój do serc – serc, które 
zaufają Mojemu Miłosierdziu. Moje Boże Miłosierdzie 
rozciąga się na skruszone serca z pokolenia na poko-
lenie i od horyzontu do horyzontu. Zsyłam Moje 
Miłosierdzie na calą ludzkość, nie dlatego że sobie na nie 
zasłużyliście lecz biorąc pod uwagę potrzeby kazdego z 
was.” 
 „Raz jeszcze przypominam wam, że ci, którzy Mnie 
kochają – ufają Mi. Ufać Mi to znaczy ufać w przymioty 
Mojego Miłosierdzia. Przychodzę aby odmienić tych, 
których serca nie są skruszone. To sa ci, którzy nie patrzą 
w głąb swoich własnych serc. Nie probuja oni zasłużyć 
sobie na zbawienie poprzez miłość. Właśnie dlatego świat 
jest rozdarty na kawałki poprzez każdą formę grzechu. 
Owocem tych grzechów jest wojna. Ponieważ życie 
ludzkie tak mało znaczy, ciężar dzisiejszych grzechów 
znacznie przeważa nad ciężarem grzechów Sodomy i 
Gomory.” 
 „Dlatego właśnie tutejsze orędzia jak i Misja Świętej i 
Bożej Miłości znacznie przekraczają wysiłki innych w 
formowaniu miłości w sercach. Dlatego właśnie te orędzia 
obnażają szatana, jego sidła oraz jego taktykę. Nie 
bądźcie zdziwieni inwazją szatana, który teraz zostaje 
demaskowany, lub rodzajem grzechów, które teraz 
wychodzą na światło dzienne. To dłużej nie mogło 
pozostać w ukryciach ciemności. Podczas gdy ten proces 
pozbawia władzy tych, ktorzy są na wysokich 
stanowiskach, nawet w Kościele, to jest on nieodzowny 
do zagojenia tej jątrzącej się rany. Wiele sumień będzie 
teraz odartych z kompromisu. Tak jak misja tutejsza jest 
zbawieniem dusz, tak również to zbawienie musi się 
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rozciągnąć na Mój Kościół. Reputacja oraz pieniądze nie 
mogą być stawiane na pierwszym miejscu. Wszystko 
musi być podporządkowane Mnie.” 
 „Powiadam wam, że największym zagrożeniem dla 
ludzkości w obecnych czasach nie jest terroryzm, ani 
pewni nieobliczalni i cieszący się złą reputacją liderzy lub 
nawet broń nuklearna. Największym zagrożeniem jest zło 
ukryte w sercach ludzkich, które jest w stanie pokonać 
niezmierzone odległości aby osiągniąć zamierzony cel. 
Powiadam wam, że w sercach pewnych ludzi formuje się 
skoligacenie pod patronatem zła, które wkrótce wyjdzie 
na światło dzienne. Nie jest to wojna o terytoria czy o 
granice, ale wojna dobra ze złem.” 
 „Tutejsza Misja – pomimo że jest ekumeniczną - będzie 
kontynuowana w silnym złączeniu z tradycją oraz 
ortodoksyjnością. Stanie się ona jeszcze mocniejsza i 
będzie poszukiwana jako duchowe schronienie pośród 
zarazy. Granice tej misji rozszerzą się, zarówno w 
sercach jak i na świecie. Język wroga będzie związany. 
Zobaczycie go jak potknie się o swój własny ogon. 
Zobaczycie go jako lwa bez zębów i pazurów – 
nieszkodliwego wobec dobra, które Moja Misja osiągnie.” 
 „Zarówno w Niebie jak i na ziemi Różaniec 
Nienarodzonych stanie się bronią z wyboru w walce 
przeciwko aborcji; bądźcie więc gotowi. Do broni, dzieci 
Boga. Przygotujcie się! Sytuacja, w której do tej pory Moja 
Misja sie znajdowała, a która wydawała się bez wyjścia, 
będzie rozwiązana. Dotychczasowe projekty będą 
kontynuowane i nowe się rozpoczną. Będę chronił i 
pomagał tym, którzy bronią i pomagają tej Misji. Ci którzy 
stają się waszymi przeciwnikami są także moimi 
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przeciwnikami. Dzisiaj błogosławimy was Błogosła-
wieństwem Zjednoczonych Serc.” 
 

7 października 2002 

 Pojawia się święty Tomasz z Akwinu. Oddaje pokłon w 
stronę tabernakulum i mówi: „Niech Będzie Pochwalony 
Jezus Chrystus.” 
 „Święta Matka posłała mnie aby porozmawiać z tobą na 
temat Różańca. Niektórzy ludzie, włączając w to nawet 
przywódców Kościoła, lekceważą go. Lecz poprzez wieki 
sila Różańca nie zmieniła się. Gdyby więcej ludzi się go 
modliło, to ludzkość rozpoznałaby co to jest aborcja. 
Akceptacja aborcji przez przywódców jakiegokolwiek z 
krajów stawia ten kraj w niebezpie-czeństwie; gdyż 
grzech ten sam w sobie przynosi wojny, klęski żywiołowe, 
polityczne zamieszanie i załamanie gospodarcze.” 
 „Nabożeństwo do Świętego Różańca oddaje duszę pod 
opiekę Matki Bożej, o co w tych dzisiejszych czasach 
wszyscy powinniśmy się starać. Poprzez noszenie 
różańca ze sobą dajesz znak szatanowi, że należysz do 
Maryji.” 
 „Rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi przybliza 
duszę do Jezusa, zarazem odciągając ją od grzechu. 
Różaniec jest decydującą bronią w walce z królestwem 
szatana w naszym świecie.”  
 „Gdy dusza zacznie codzienne odmawianie modlitwy 
różańcowej, to Matka Boża jej nie opuszcza, starając się 
o jej uświęcenie i głębsze zangażowanie w modlitwie.” 
 „Rozpowszechniaj to.” 
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PRZESŁANIA OD BOGA OJCA 
 

4 października 2000 
 „Ja jestem Panem poranka i Strażnikiem nocy. Ja 
umieszczam słońce, księżyc i gwiazdy na ich miejscach. 
Ja zsyłam deszcz z Nieba aby odżywić ziemię. Ja 
odciskam zimno na twoim policzku gdy wstajesz. 
Niezliczone są cuda Mojego Stworzenia. Ja jestem 
Wiekuistym Ojcem, Patriarchą wszystkich pokoleń. 
JESTEM, KTÓRY JESTEM.” 
 „Powinniście zatem pamiętać o Mnie i uzależnić się ode 
Mnie, ufając zawsze w Moje Boże zapewnienie waszego 
bytu, który opada na całą ludzkość, jak rosa na delikatną 
trawę. Skoro świat został stworzony doskonałą Ręką, 
nauczcie się szukać Mojej doskonałości w każdej obecnej 
chwili. Arras, który tkam dla każdej duszy jest wyjątkowy, 
a sposobności na uzyskanie łask obfite i bez zarzutu. Ja 
przyciągam was w najtajniejsze Komnaty Wiekuistego 
Serca Mojego Syna. 

6 października 2000 

 „Ja jestem Wiekuistym Ojcem, Stwórcą Wszechświata. 
To jestem Ja Który zarządza porami roku. To jestem Ja 
Który na wiosnę wywołuje życie z ziemi. Ja Który wydaje 
na świat młode i soczyste nowe życie. To jestem Ja 
Który odnawia ziemię i przynosi delikatny deszcz aby 
zmył stan uśpienia. Ja jestem w silnym wietrze, który 
zmusza chmury by odsłoniły słońce i unosi zeschłe liście 
z delikatnych, młodych roślin.” 
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 „Ja jestem w lecie, ogrzewając powietrze Moim czułym 
Oddechem, tak, aby cała natura przynosiła owoc we 
właściwym czasie.” 
 „To jestem Ja, Ojciec Wiekuisty, Który w zimną 
jesienną noc maluje w doskonałe wzory każdy liść na 
wszystkich Moich drzewach, abyś ty, gdy wstajesz mógł 
podziwiać pracę Moich Rąk.” 
 „Ja jestem Panem wszystkich zbiorów, zbóż na 
polach, owoców i warzyw. To jestem Ja Który je rodzi: 
obfitość Mojej hojności.” 
 „W zimie, ponownie, Ja daję ziemi odpocząć. Ja 
ochładzam powietrze i wypełniam niebo płatkami śniegu, 
a każdy z nich to Mój Własny projekt. Cisza ogarnia 
ziemię i na chwilę da się odczuć bicie Mego 
Dobrotliwego Serca, w czasie gdy Moje dzieci oczekują 
narodzenia Mojego Jednorodzonego Syna.” 
 „Której porze roku ukazuję najpełniej Mą życzliwość? 
Wszystkim, podobnie jak dla każdej duszy mam 
indywidualny i doskonały w Mojej Bożej Woli plan. Ja 
zarządzam wszystkim mocarnie.” 
 

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC? 
 

 Modlitwa różańcowa jest odmawiana od XIII wieku. W 
trakcie rozważania życia Jezusa, odmawiamy  modlitwy, 
które  przybliżają nas do Niego i Jego Matki, Maryji.  
 Podczas Różańca zamieniamy „Chwała Ojcu’’ na 
„Wszelka Chwała Ojcu”, jak także po każdej  tajemnicy 
odmawiamy „Jezu, chroń i ratuj nienarodzone dzieci”. To 
są życzenia Naszej Miłościwej Pani. 
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1. Modlitwy wstępne 
  

• Rozpocznij modlitwę przez uniesienie różańca w 
kierunku nieba i wypowiedzeniu: 
  
„Królowo Nieba, tym różańcem powierzamy 
Twojemu Niepokalanemu Sercu wszystkich 
grzeszników i wszystkie narody.” 
 

• Następnie zrób znak krzyża: 
 
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.” 
 

• Następnie odmów następujące modlitwy: 
 

Modlitwa o Nawrócenie Serc 
 

Ojcze Niebieski, w tych czasach światowego 
kryzysu, spraw by wszystkie dusze odnalazły swój 
pokój oraz bezpieczeństwo w Twojej Bożej Woli. 
Daj każdej duszy łaskę zrozumienia tego, że Twoja 
Wola to Święta Miłość w chwili obecnej. 
 

Dobroduszny Ojcze, oświeć każde sumienie, aby 
rozpoznało kiedy nie żyje zgodnie z Twoją Wolą. 
Obdarz świat łaską nawrócenia i czas na 
wprowadzenie tego w życie. Amen. 
(Matka Boża przekazała wizjonerce tą modlitwę 
zaraz po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 
września 2001.) 
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Modlitwa, ktorą odmawiamy  
z Różańcem Nienarodzonych 

 

Jezu, Dziecino Boża, prosimy Cię w tym  Różańcu 
abyś usunął z serca świata pragnienie do 
popełniania grzechu aborcji. Oddal cień ułudy, który 
szatan zaszczepił w serca, a który ukazuje 
rozwiązłość seksualną jako wolność. Odsłoń jego 
prawdziwe oblicze: niewolnictwo grzechu. Za-
szczep na nowo w sercach świata głęboki 
szacunek do życia od momentu poczęcia. 
(Modlitwa ta została przekazana wizjonerce 27 
sierpnia 2005.) 

 

• Nastepnie odmów Skład Apostolski: 
 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z 
Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; 
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł 
i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 
zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po 
prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w 
Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, 
Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; 
ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.  

• Nastepnie odmów jedno „Ojcze Nasz” (w intencji 
Ojca Świętego); trzy „Zdrowaś Maryjo” (za  cnoty 
Wiary, Nadziei i Miłości); i jedno „Wszelka Chwała 
Ojcu”: 
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Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 
Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja 
jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od 
złego. Amen.  
 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogo-
sławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony 
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w 
godzinę śmierci naszej. Amen.  
 
Wszelka Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu; jak było na początku, teraz, zawsze i na 
wieki wieków. Amen. 
 

2.  Tajemnice różańcowe 
(Papiez Jan Paweł II zaproponowal by każdego dnia 
odmówić pięcio-dekadowy Różaniec według nastę-
pującego harmonogramu: Tajemnice Radosne w 
poniedziałek i sobotę; Tajemnice Światła w czwartek; 
Tajemnice Bolesne we wtorek i piątek; i Tajemnice 
Chwalebne w środę i niedzielę.) 

 

• Po każdej Tajemnicy odmawiaj następujące modli-
twy, zarazem rozważając tą Tajemnicę: 
 
Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo, Wszelka 
Chwała Ojcu, Modlitwę Fatimską oraz Akt 
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Strzelisty Nienarodzonych. 
 

Modlitwa Fatimska 
 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
Miłosierdzia. 

 

Akt Strzelisty Nienarodzonych 
 

Jezu, chroń i ratuj  nienarodzone dzieci! 
 

3.    Modlitwy 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!  
     K.:  Módl się za nami, o Święta Boża Rodzicielko. 
 

    W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu- 
           sowych. 
 
Módlmy się: O Boże, którego Syn Jednorodzony 
przez życie, śmierć i Zmartwychwstanie swoje nabył 
dla nas nagrodę życia wiecznego, spraw błagamy 
Cię, abyśmy, rozważając Tajemnice najświętszego 
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Różańca Dziewicy Maryi, naśladowali to, co one 
zawierają i uzyskali to, co obiecują. Prosimy Cię o to 
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

4.   Modlitwy w intencjach i za zdrowie za Ojca 
     Świętego: 

 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wszelka Chwała 
Ojcu. 

  
5. Zakończenie - znak krzyża: 
 
    W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 
TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE 

Z MEDYTACJAMI PROPAGUJĄCYMI  ŻYCIE  
Napisane przez Ks. Frank Pavone, Priests for Life 

(Księża Propagujący Życie) 
 

Tajemnice Radosne 
 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie  
Maryja jest zakłopotana anielskim powitaniem, a zarazem 
raduje sie tym, że może wykonać Wolę Bożą. Módlmy się 
za kobiety, które są załamane tym, że są w ciąży; niech 
będą one obdarzone łaską ufności w Wolę Bożą. 

 
Nawiedzenie świętej Elżbiety 
Jan Chrzciciel poruszył się z radości w łonie matki swojej. 
Módlmy się, aby ludzie mogli zrozumieć, że aborcja nie 
dotyczy dzieci, które “mogą” przyjść na świat ale dzieci, 

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/007.html#cz1t1
http://www.rozaniec.dominikanie.pl/007.html#cz1t2
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które już są na tym świecie, rosnące i żyjące w łonie 
matki, a które są przeznaczone na śmierć. 

 
Narodzenie Jezusa 
Sam Bóg narodził się w ludzkiej postaci jako dziecko. 
Wielkość człowieka nie jest zależna od jego rozmiaru, bo 
nawet nowonarodzony Król jest bardzo mały. Módlmy się, 
aby zakończyło się uprzedzenie do  maleńkich dzieci 
zagrożonych aborcją. 
 
Ofiarowanie Jezusa w świątyni 
Dziecię jest ofiarowane w Świątyni Jerozolimskiej 
ponieważ Dziecię należy do Boga. Dzieci nie są 
własnością rodziców, ani rządu. One – tak jak my – 
należą do Boga. 

 
Odnalezienie Jezusa w Świątyni 
Jezus jako chłopiec napełniony był wielką mądrością, 
ponieważ jest On Bogiem. Módlmy się, aby wszyscy 
ludzie zobaczyli mądrość Jego nauczania o godności 
ludzkiego życia i aby zrozumieli, że naucznie to nie jest 
opinią ale prawdą. 

 
Tajemnice Światła 

 

Chrzest Jezusa w Jordanie 
W czasie, kiedy Jezus był chrzczony, usłyszano głos 
Ojca: „Tyś jest Mój Syn umiłowany”. Wszyscy jesteśmy 
wzywani by zostać adoptowanymi synami i córkami Boga 
poprzez chrzest. Módlmy się o to, by dzieci w łonie matek 
były chronione, aby mogły się urodzić i być przyjęte 
poprzez chrzest do rodziny Chrześcijan. 

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/007.html#cz1t4


35 
 

 
Objawienie Siebie na weselu w Kanie 
Jezus objawił Swoją Chwałę poprzez cud w Kanie. 
Nowożeńcy zostali pobłogosławieni nie tylko przez wino 
lecz poprzez wiarę w Chrystusa. Módlmy się o silne 
związki małżeńskie, zakorzenione w Chrystusie i otwarte 
na dar nowego życia. 

 
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

„Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię!” Módlmy się, 
żeby te pierwsze słowa Jezusa, którymi rozpoczął Swoje 
nauczanie dotarły do tych wszystkich, którzy popełniają 
grzech aborcji. Niech sobie zdają sprawę z tego, że Bóg 
wzywa ich do nawrócenia. Niech doświadczą 
życiodajnego żalu za popełnione czyny. 

 
Przemienienie Pańskie na górze Tabor 
Chrystus przemienia się na górze i apostołowie są 
świadkami Jego chwały. Niech oczy wszystkich ludzi 
bedą przemienione tak aby widziały każde życie ludzkie 
jako odbicie chwały Boga Samego. 

 
Ustanowienie Eucharystii 
„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane.” 
Eucharystia uczy nas jak życ i jak kochać. Módlmy się za 
rodziców, którzy poświęcają życie swoich dzieci dla 
swojej własnej wygody, aby zamiast tego nauczyli się 
poświęcać siebie dla dobra swoich dzieci. 
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Tajemnice Bolesne 
 

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 
Módlmy się w intencji matek i ojców, którzy są w udręce, 
gdyz borykają się z pokusą aby usunąć ciąże. Niech 
dobrzy ludzie powiedzą im o alternatywach i niech 
skorzystają z dostępnej pomocy. 

 
Biczowanie Jezusa 
Tak jak ciało Chrystusa było rozrywane przez narzędzia 
tych, którzy Go biczowali, podobnie ciała dzieci w łonie 
matki rozrywane są przez narzędzia używane przez 
osoby wykonujące aborcję. Módlmy się aby osoby 
wykonujące aborcję żałowali za swe czyny zabijania 
dzieci. 

 
Cierniem ukoronowanie Jezusa  
Jezus cierpiał w milczeniu z powodu bólu cierni 
wbijających się do Jego Głowy. Módlmy się za matki i 
ojców, którzy dopuścili się usunięcia ciąży. Wiele z nich 
jest pogrążonych w głębokim żalu i ubolewa nad swoim 
wyborem, a od niego nie ma już odwrotu. Wiele z nich 
cierpi w milczeniu, ponieważ inni im mówia, że nic 
wielkiego się nie wydarzyło. 

 
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię 
Jezus nie był skazany przez moc niegodziwych ludzi. On 
byl skazany poprzez milczenie dobrych ludzi. Milczenie 
zawsze pomaga oprawcy, nigdy ofierze. Módlmy się, 
abyśmy nigdy nie milczeli w sprawie aborcji, ale otwarcie 
o tym mówili w celu ratowania dzieci od śmierci. 
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Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa  
W czasie kiedy rozważamy śmierć Chrystusa, pamię-
tajmy te wszystkie kobiety, które zmarły z powodu tak 
zwanych “bezpiecznych i legalnych” aborcji. Prośmy o 
przebaczenie i miłosierdzie dla nich. Niech pamięć o nich 
chroni inne kobiety od uczynienia tej tragicznej pomyłki. 

 
Tajemnice Chwalebne 

 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
Chrystus Zmartwychwstał! Poprzez Zmartwychwstanie, 
zniszczył On moc śmierci, a poprzez to również moc 
aborcji. Wynik tej walki o Życie został już zdecydowany: 
Życie zwyciężyło! Módlmy się, aby ludzie, którzy 
propagują życie głosili jego zwycięstwo w naszym 
społeczeństwie. 

 
Wniebowstąpienie Chrystusa 
Poprzez Wniebowstąpienie przed tron Ojca, Chrystus 
podnosi naszą ludzką naturę – daną nam w łonie matki – 
do wyżyn niebios. Pokazuje tym, że człowiek został 
stworzony po to, aby być wyniesionym do nieba, a nie 
wyrzuconym na śmietnik. Módlmy się, aby świat poznał tę 
prawdę i odrzucił aborcję.  

 
Zasłanie Ducha Świętego 
Duch Święty jest naszym Orędownikiem: wstawia się On 
za nami, gdyż sami nie jesteśmy w stanie się ocalić. 
Módlmy się, aby On uczynił nas orędownikami na rzecz 
niemowląt, które nie potrafią ani mówić ani pisać ani 
głosować ani protestować ani nawet się modlić. 
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Błogosławiona Dziewica Maryja została wzięta z ciałem i 
duszą do nieba, ponieważ jest Matką Boga. Matka i 
dziecko są zjednoczeni. Wniebowzięcie przypomina nam, 
że oni należą do siebie. Módlmy się aby społeczeństwo 
zrozumiało, że nie może kochać kobiet, jednocześnie 
zabijając ich dzieci, jak również że nie może ratować 
dzieci bez udzielania pomocy matkom. Módlmy się, aby 
ludzkość została dotknięta pytaniem ruchu 
propagującego życie: “Dlaczego nie możemy kochać ich 
obojga?” 

 
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi 
Maryja jest Królową Nieba i Ziemi. Kościół naucza, że jest 
Ona najwyższym stworzeniem, drugim po Bogu. Kościół 
broni godności kobiet. Módlmy się aby ludzie zrozumieli, 
że aby być ‘za życiem’, to znaczy także by być ‘za kobietą’ 
i aby być ‘za kobietą’ wymaga by być ‘za życiem’. 

 
Pozwolenie na powielanie 

 oraz dystrybucję tej  Medytacji zostało uzyskane 
 od Priests for Life (Księży Propagujących Życie)

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/007.html#cz4t4
http://www.rozaniec.dominikanie.pl/007.html#cz4t5


 
 

DODATKOWE MATERIAŁY DOSTĘPNE Z 
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES, INC. 

(Wszystkie w języku angielskim) 
 

The Chambers of the Divine, Sacred Heart of Jesus 

Confraternity of the United Hearts Member Handbook 

Confraternity of the United Hearts Prayers & Devotions 

Conversations with Divine Love 

Divine Love Messages from Jesus 

First Chamber of the United Hearts—Holy Love 

Heaven’s Last Call to Humanity 

Holy and Divine Love Messages for Priests 

Holy and Divine Love Messages on the Eucharist 

Holy and Divine Love, The Remedy and the Triumph 

Lessons on Virtues from Jesus 

Messages from St. Thomas Aquinas on the Chambers of 

the United Hearts, Holy Love and Divine Love 

Our Lady’s Messages at the Arbor 

The Revelation of Our United Hearts: The Secrets 

Revealed 

St. Michael’s Shield of Truth Devotion 

Triumphant Hearts Prayer Book 



 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Opublikowane przez: 
Archangel Gabriel Enterprises, Inc. 

37137 Butternut Ridge Rd. 
Elyria, OH  44039   USA 

Telefon:  440-327-4532  
E-mail: customerservice@rosaryoftheunborn.com 

Strona internetowa:  http://www.holylove.org 
 


