Holy Love (Święta Miłość) jest ekumeniczna
HOLY LOVE JEST EKUMENICZNĄ MISJĄ I EKUMENICZNYM SANKTUARIUM
24 lutego 2008
Jezus przychodzi ze Swoim Sercem odsłoniętym. Mowi: „Ja jestem Twój
Jezus, Wcielony i zrodzony.”
„Drodzy bracia i siostry, przychodzę do was, do tej ekumenicznej Misji (Holy
Love Ministries, Misji Świętej Miłości), gdyż pragnę, aby wszyscy ludzie i
wszystkie narody zezwoliły swoim sercom przemienić się przez te Orędzia. Jedynie przez miłość
ludzkość może pojednać się ze swoim Stwórcą – nie tylko katolicy, nie tylko muzułmanie, nie tylko
Amerykanie czy Chińczycy – ale każda dusza musi zostać przemieniona przez to Przesłanie
Świętej i Bożej Miłości. Moi bracia i siostry, gdy wasze serca się nawrócą, wtedy waszym
obowiązkiem jest stać się Przesłaniem dla świata.”
„Udzielam wam dzisiaj Mojego Błogosławieństwa Boskiej Miłości."

6 kwietnia 2015
Jezus przychodzi ze Swoim Sercem odsłoniętym. Mowi: „Ja jestem Twój
Jezus, Wcielony i zrodzony.”
„Moja Misja na świecie była ekumeniczna – dla wszystkich ludzi i wszystkich
narodów – tak samo jak dzisiaj ta Misja tutaj jest ekumeniczna. Nigdy nie było
moim zamiarem aby ta Misja była kontrolowana przez jedną grupę lub uznaną religię. Ludzkości
nigdy nie wolno próbować kontrolować ruchu Ducha Świętego. Taka próba jej się nie powiedzie.”
„Termin «ekumeniczny» usuwa tą Misję spod nadzoru i kontroli jednej instytucji – co jest dobre – i
otwiera dobrodziejstwa wszystkich łask dla każdego i dla wszystkich. Dlatego nie uważajcie, że
jeśli nie należycie do określonej wiary to nie jesteście tu mile widziani. Wszyscy są mile widziani.
Wszyscy sa zaproszeni do tego aby przyjść i zobaczyć.”

WITAMY WSZYSTKICH LUDZI WSZYSTKICH WIAR.
MODLITWA JEST JĘZYKIEM UNIWERSALNYM.
Wszystkich, którzy przybywają tutaj na pielgrzymkę, zapraszamy do przyłączenia się do nas
w modlitwie i pokoju, który Niebo oferuje w tym miejscu.
(22 marca 2021)
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O wizjonerce
ROZPOCZĘCIE OBJAWIEŃ
Maureen Sweeney-Kyle urodziła się 12 grudnia 1940 roku w święto Matki
Bożej z Guadalupe. Mieszka ze swoim mężem Don Kyle na terenie
Maranatha Spring and Shrine (Źródła i Sanktuarium Maranatha). Matka
Boża po raz pierwszy ukazała się Maureen w styczniu 1985 roku w
miejscowosci North Olmsted w stanie Ohio w kościele katolickim pw. św.
Brendana; byla ubrana w kolorach jasnoróżowym i przyćmionym
lawendowym.
„Byłam na adoracji w sąsiedzkim kościele, gdy nagle zobaczyłam Matkę
Bożą stojącą z boku Monstrancji – Ona nigdy nie odwraca sie plecami do
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W rękach trzymała duży różaniec z
koralików i pomyślałam: «Czy tylko ja Ją widzę?». Ludzie wstawali i
wychodzili lub wchodzili i nie zwracali na Nią najmniejszej uwagi. Nagle
pięćdziesiąt paciorków «Zdrowaś Maryjo» zamieniło się w kształty
pięćdziesięciu stanów (Stanów Zjednoczonych). Potem odeszła. Nie wiedziałam dlaczego tam była, ale
pomyślałam: «Może chce, żebym się modliła za moj kraj»”.
– Wywiad z Maureen Sweeney-Kyle w lipcu 2006
„Najpierw ukazałam się tobie (Maureen) z Różańcem Stanów. To był apel o modlitwę za twój kraj. Wiele lat
później (13 lipca 1997 roku), kiedy wróciłam do ciebie w tej samej wizji, Różaniec Stanów przerwał się.
Stany ześlizgnęły się i wylądowały w tlącym się stosie u Moich stóp. To reprezentowało Bożą
Sprawiedliwość.”
– Orędzie Matki Bożej przekazane 24 marca 1998
„Drogie dzieci, jesteście zaangażowane w wojnę – duchową i fizyczną wojnę. To jest wasza broń.” Matka
Boża trzyma Różaniec Stanów. Potem zmienia się on w Różaniec Nienarodzonych*.
– Orędzie Matki Bożej przekazane 21 sierpnia 2016

INTIMATE MESSAGES FROM HEAVEN
„Jest to historia Holy Love Ministries (Misji Świętej Miłości)
od czasu ich powstania do chwili obecnej. Zawiera zeznania
wielu świadków zarówno od ludzi, którzy są wolontariuszami w
Holy Love, jak i wielu pielgrzymów, którzy doświadczyli
uzdrowień duchowych i fizycznych. Książka zawiera również
moje obiektywne dziennikarskie dochodzenie w sprawie Holy
Love oraz wnioski, które wyciągałem z wielu wizyt w tym
miejscu”.
—Wayne Weible, znany autor maryjny
Do kupienia w sklepie z upominkami United Hearts,
takze można zamówić w Archangel Gabriel Enterprises Inc.
(28 września 2021)
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Czym jest Święta Miłość?
(22 marca 2021)

„Święta Miłość to:”
 „Dwa Wielkie Przykazania Miłości — kochać Boga ponad wszystko i
kochać bliźniego jak siebie samego.”
 „Wypełnienie i ucieleśnienie Dziesięciu Przykazań.”
 „Miara według której wszystkie dusze zostaną osądzone.”
 „Barometr osobistej świętości.”
 „Brama do Nowej Jerozolimy.”
 „Niepokalane Serce Maryi.”
 „Pierwsza Komnata Złączonych Serc.”
 „Oczyszczający Płomień Miłości Serca Maryi, przez który muszą
przejść wszystkie dusze.”
 „Schronienie Grzeszników i Arka tych dni ostatecznych.”
 „Źródło jedności i pokoju między wszystkimi ludźmi i wszystkimi
narodami.”
 „Święta Miłość jest Wolą Bożą.”
„Uświadom sobie, że jedynie zło sprzeciwiałoby się Świętej Miłości.”
(Jezus – 8 listopada 2010)

Dwa Wielkie Przykazania
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali
się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na
próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu
odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i Prorocy». (Mt 22:34-40)

Cnota miłości
„Ja jestem Twój Jezus, Wcielony i zrodzony. Przyszedłem aby ci
powiedzieć o cnocie miłości. Jak wiesz, Święta Miłość to sa Dwa Wielkie
Przykazania: kochaj Boga ponad wszystko i kochaj bliźniego jak siebie
samego. Obejmują one wszystkie Dziesięć Przykazań. Święta Miłość jest
Niepokalanym Sercem Mojej Matki. To jest Wola Boża.”
„Świętą Miłość można przyrównać do słońca, które rozlewa swe
promienie po ziemi oświecając cienie ciemności. Jest ona jak klucze do

królestwa, które powierzyłem Mojemu apostołowi Piotrowi. To są drzwi do
Mojego Najświętszego Serca i zjednoczenia z Bożą Miłością.”
„Święta Miłość to harmonia między człowiekiem, naturą i Stwórcą. Jest
to interpretacja prawa i środek wszelkiego uświęcania.”
„Wola człowieka musi wybrać Świętą Miłość. Nie podlega to dyskusji i
stoi nieustraszenie w obliczu rozeznania. Świętej Miłości nie można osądzać,
gdyz ona jest sędzią.”
„Święta Miłość jest ofiarowywana w każdej obecnej chwili i podąża za
duszą w wieczność”
(Jezus – 28 czerwca 1999)

Efekty Świętej Miłości w sercu
„Przyszedłem do was, aby powiedzieć o efektach Świętej Miłości w
sercu.”
„Święta Miłość może przekształcić najbardziej przyziemne zadanie w
potężne narzędzie odkupienia w Rękach Boga.”
„Święta Miłość, gdy zostanie przyjęta w sercu, może przemienić
ciemność w Światło Prawdy.”
„Święta Miłość może zainspirować zwycięstwo nad grzechem; dlatego
Święta Miłość jest podstawą każdego nawrócenia serca.”
„Święta Miłość jest narzędziem poddania się wolnej woli w celu przyjęcia
Woli Bożej.”
„To Święta Miłość pomaga duszy rozpoznać w każdym krzyżu łaskę
Bożą.”
„Są to ważne powody do tego, aby dusze zaakceptowały te Orędzia i
wspierały tą Misję Świętej Miłości poprzez wdrażanie do życia tych Orędzi.
Czynisz to wtedy, jesli pozwalasz aby serce twoje zostało przemienione
przez Świętą Miłość. Czynisz to wtedy, jeśli dążysz do Świętej
Doskonałości.”
(Św. Franciszek Salezy – 14 stycznia 2012)
„Bez Świętej Miłości w sercu dobre uczynki, pokuta i zadośćuczynienie
są puste; bo Święta Miłość jest fundamentem świętości, prawości i prawdy.
Nie jest to możliwe, aby dusza podporządkowała się Woli Bożej Ojca w
oderwaniu od Świętej Miłości, bo Wolą Bożą jest Święta Miłość.”
„Święta Miłość odciąga duszę od skupienia się na sobie, aby skupić się
na Bogu i bliźnim. To prowadzi serce do równowagi z Wolą Bożą. Dusza
stopniowo traci z pola widzenia jak wszystko jej dotyczy – i skupia się na
tym, jak wszystko wpływa na Boga i bliźniego. Taka dusza jest klejnotem w
Oczach Boga i szybko wspina się po schodach do świętości. To jest droga
do perfekcji.”
(Św. Franciszek Salezy – 12 stycznia 2012)
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Zasady Świętej Miłości
1

Zawsze miej Świętą Miłość w swoim sercu

2

Bądź święty

3

W każdej potrzebie wzywaj imienia Pana lub Jego Matki

4

Ciesz się z czynienia dobra

5

Wybacz błędy sąsiada

6

Wybacz i zapomnij

7

Daj potrzebującym

8

Święta Miłość jest odpowiedzią i drogą do Nieba

9

Ignoruj tych, którzy cię prześladują

10

Jezus powinien być centrum twojego życia

11

Kołaczcie, a otworzą wam

12

Porzuć świat

13

Poświęcaj się często

14

Nigdy nie złam Przykazań Miłości

15

Otwórz swoje serce do modlitwy

16

Stawiaj Boga i innych na pierwszym miejscu

17

Ucisz swoje serce i słuchaj Pana

18

Pamiętaj o Świętej Miłości w każdej chwili obecnej

19

W mowie kieruj się zawsze Świętą Miłością

20

Oddajcie wasze serca i wasze życie Woli Bożej przez Świętą Miłość

21

Złączcie swoje serca ze Złączonymi Sercami

22

Cnoty muszą być twoimi budulcami świętości

23

Zdobywaj serca dla Jezusa poprzez ewangelizację Świętej Miłości

24

Wiele pocałunków dla Jezusa i Maryi

25

Twoja wola, Panie, a nie moja własna

26

Skup się na osobistej świętości poprzez Świętą Miłość
(Św. Katarzyna ze Sieny – 7 czerwca 2011)

Miłość własna

Święta Miłość

W myślach, słowach i uczynkach
motywowuje sie czerpaniem korzyści.

Motywuje się w każdej myśli, słowie i
działaniu miłością Boga i bliźniego jak
siebie samego.

Widzi jedynie wady innych, nie własne.
Uważa, że kroczy właściwą drogą; może
nawet uważa się za pokornego i
cnotliwego.

Widzi siebie pełnego niedoskonałości.
Zawsze stara się doskonalić przez
miłość. Uważa każdego za bardziej
pokornego i świętego niż on sam.

Trzyma w sercu listę kontrolną każdego
zła popełnionego przeciwko niemu.

Naśladuje Miłosierdzie Boże najlepiej
jak potrafi. Jest współczujący i
wybaczający.

Szybko wpada w złość i czuwa nad
własnymi prawami, upewniając się, że
nie są łamane.

Jest cierpliwy. Zauważa potrzeby i
obawy innych osób.

Trzyma się kurczowo własnych opinii,
odmawiając poddania się innemu
punktowi widzenia.

Przedstawia własne opinie, ale słucha
innych i uważa je za tak samo
wartościowe jak swoje.

Jest dumny z własnych osiągnięć. Może
nawet być dumny ze swojego
duchowego postępu.

Zdaje sobie sprawę, że wszystkie
rzeczy pochodzą od Boga; że bez
Boga nie jest zdolny do niczego
dobrego. Całe dobro wywodzi sie z
łaski.

Uważa siebie i świat jako wszystko i
koniec wszystkiego. W związku z tym
jego jedyna przyjemność jest osiągana
poprzez świat.

Raduje się gromadzeniem skarbów
niebieskich, zbliżaniem się do Boga i
pogłębianiem świętości. Zna różnicę
między ziemskimi przyjemnościami a
duchową radością.

Wykorzystuje dobra świata, aby
zadowolić siebie.

Wykorzystuje dobra świata, aby
zaspokoić dążenie do świętości.

Buntuje się przeciw każdemu krzyżowi.
Uznaje próby zyciowe jako
przekleństwo. Żywi urazę do szczęścia
innych.

Poddaje się krzyżowi przez miłość, tak
jak czynił to Jezus. Postrzega krzyże
jako łaskę, której należy użyć do
nawrócenia innych.

Modli się tylko za siebie i własne
potrzeby.

Modli się za wszystkich, którzy są w
potrzebie.

Nie może zaakceptować Woli Bożej.
Staje się zgorzkniały z powodu prób
życiowych.

Akceptuje Wolę Bożą z kochającym
sercem, nawet gdy jest to trudne.

(Przekazane Maureen Sweeney-Kyle przez Matkę Bożą 18 sierpnia 1997)
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Wizerunek Złączonych Serc

KOMPLETNY WIZERUNEK ZŁĄCZONYCH SERC
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY I NIEPOKALANEJ MARYI
Znaczenie wizerunku

Kiedy modliłam się (Maureen) w moim pokoju do modlitw, pojawił się duży Płomień. Wtedy
usłyszałem głos, który powiedział: „Wszelka chwała niech będzie Trójcy Świętej. Ja jestem Bogiem
Ojcem. Widzisz Moje Serce przed sobą jako ogromny Płomień. Jest to Płomień Mojej Odwiecznej
Woli Bożej, który płonie przed toba. To ten Płomień jest ucieleśnieniem Doskonałej Miłości i Mojej
Bożej Woli. Moje Serce jest Płomieniem, który ogarnia Złączone Serca Jezusa i Maryi – Świętej i
Bożej Miłości – wtapiajac Je w Boskie połączenie z Moją Wolą, aby nigdy już nie były rozłączone.
Widzisz więc, ukazuję ci nowy wizerunek – Kompletny Wizerunek Miłości – Unii Świętej i Bożej
Miłości, całkowicie zanurzony w Płomieniu Mojego Ojcowskiego Serca, które jest Wolą Bożą.” (Bóg
Ojciec – 18 stycznia 2007)
„W Kompletnym Wizerunku Złączonych Serc, Płomień Świętej Miłości i Płomień Bożej Miłości są zamknięte w
Świetle Ducha Świętego. Nie można Ich rozdzielić – związek ten jest mistycznie doskonały. Dlatego tam, gdzie
działa Duch Święty, Święta i Boża Miłość jest również obecna. To jest Wola Boża.” (Św. Tomasz z Akwinu – 9
maja 2009)
Obietnice dotyczące czci Kompletnego Wizerunku Złączonych Serc
(Przekazane przez Matkę Bożą 24 maja 2009)
1. „Dusze, które maje ten Wizerunek wyeksponowany i traktują go z szacunkiem, otrzymają, Ręką Ojca
Przedwiecznego, łaskę zbliżenia się do Jego Woli Bożej, pomimo tego, że świat coraz bardziej oddziela
się od Jego Wiecznej i Doskonałej Woli.”
2. „Mój Umiłowany Syn ślubuje patronat całego Dworu Niebieskiego nad tymi duszami, które czczą ten
Wizerunek.”
3. „Za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca, dusze oddane temu Obrazowi będą chronione przed
herezją; w ten sposób ich Niebiańska Matka będzie chronić ich Wiary”.
Gdy eksponujesz ten Wizerunek otrzymujesz błogosławieństwo z Niebios
„Gdziekolwiek Obraz Najświętszego Serca (Jezusa) lub Wizerunek Złączonych Serc jest wyeksponowany,
otrzymuje się błogosławieństwo z Niebios. Jest to cenna informacja. Powinnniście eksponować te obrazy w
miejscach pracy, samochodach i każdym domu – wtedy błogosławieństwo z Niebios zawsze będzie z wami.”
(22 marca 2021)
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Obraz Maryi, Schronienia Świętej Miłości

OBRAZ MARYI, SCHRONIENIA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI
Obraz Maryi, Schronienia Świętej Miłości został narysowany przez Maureen Sweeney-Kyle 4 marca 1997
roku. W rzeczywistosci Matka Boża kierowala ręką Maureen, pomagając jej w ten sposob narysować ten
Obraz – po to aby zobrazować, jak wizjonerka Ją widzi i aby dać światu nowe źródło łaski.








1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Znaczenie Obrazu
(Według wyjaśnień Matki Bożej)
„Mój płaszcz jest niebieski, odzwierciedlając błękit niebios, ponieważ jestem Królową Kosmosu.”
„Moje Zwycięstwo jest sportretowane przez złotą wstęgę na dole Mojego Welonu, a krew świętych ofiar
Świętej Miłości jest odzwierciedlona przez czerwoną wstęgę nad złotą.”
„W koronie nad Moim Niepokalanym Sercem są trzy klejnoty – trzy szafirowe klejnoty odblaskowe.
Jeden klejnot to Zwycięstwo Najświętszego Serca Jezusa; klejnot po przeciwnej stronie to Zwycięstwo
Mojego Niepokalanego Serca; a klejnot w środku to Zwycięstwo Woli Bożej Wiecznego Teraz.”
„Wskazuję na Moje Serce, wzywając ludzkość do tego bezpiecznego Schronienia. Tym Schronieniem jest
Święta Miłość.”
„Krzyż na mojej dłoni reprezentuje dogmat, który będzie ogloszony: Współodkupicielka.”
Obietnice zwiazane z Obrazem
(Przekazane przez Matkę Bożą)
Wiele szczególnych łask będzie udzielanych dzieki temu Obrazowi. (6 marca 1997)
Szatan ucieka na widok tego Obrazu. Powoduje on przerażenie Szatana. (6 kwietnia 1997; 1 czerwca
1997)
Jest on twierdzą przeciwko złu, przeciwko wielu przyszłym wydarzeniom na świecie i powinien sprawować
piecze nad każdym sercem i domem. (11 kwietnia 1998; 28 kwietnia 1998)
Każdy dom powinien przyjąć ten Obraz jako ochronę i schronienie. Ci, którzy tak zrobią, nie muszą się
niczego obawiać w okresie ucisków, które już są blisko. (9 kwietnia 1998)
„To wezwanie «Maryjo, Schronienie Świętej Miłości, módl się za nami» jest waszą ochroną i obroną.
Drogie dzieci, polegajcie na Obrazie Mojego Serca, a on przypomni wam o tym niezawodnym
Schronieniu.” (7 maja 1998)
Niesie ze sobą bardzo wiele szczególnych łask, których świat dzisiaj potrzebuje. (19 stycznia 2010)
Niesie ze sobą wezwanie do nawrócenia serca – wezwanie do wyrzeczenia się fałszywych bogów miłości
własnej i życia w Świętej Miłości. (12 grudnia 2006)
Niesie ze sobą duchowe uzdrowienie i spokój. (15 maja 1997)
Ci, którzy otaczają czcią ten Wizerunek, zarówno jako obraz lub w formie trójwymiarowej, zostaną
nakłonieni do głębszej osobistej świętości. Ich myśli, słowa i uczynki zostaną wyklarowane poprzez Święta
Miłość. (19 stycznia 2010)
(22 marca 2021)
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Do oprawy w ramki: 10,16 cm x 15,24 cm – i – 12,7 cm x 17,78 cm
Wizerunek Złączonych Serc i obraz Maryja, Schronienie Świętej Miłości
Zobacz także Konsekrację Rodziny Złączonym Sercom w
przewodniku pielgrzyma:
„A Pilgrim's Guide to Maranatha Spring & Shrine”
(22 marca, 2021)

— TA STRONA ZOSTAŁA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA —

Komnaty Złączonych Serc

OBJAWIENIE KOMNAT ZŁĄCZONYCH SERC
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY I NIEPOKALANEJ MARYI

-ZbawienieŚwięta Miłość
Niepokalane Serce Maryi

- Świątobliwość -

Pierwsza Komnata

Druga Komnata

Trzecia Komnata

Czwarta Komnata

-Doskonałość
w cnocie-

-Pełne UświęceniePosłuszeństwo
Woli Bożej
Piąta
Komnata
Szósta
Komnata

-Zjednoczenie z Wolą Bożą-

-Pogrążenie
sięz w
WoliBożąBożeją-ie
Wolą

ą-ie zjest
Wolą BożąDrzwiami do każdej Komnaty
głębsze poddanie się Miłości – Woli Bożej

„Ja jestem Twój Jezus, Wcielony i zrodzony. To Objawienie Komnat Mojego Serca jest
największym darem, który mogłem wam dać poza samą Eucharystią. Jest to znak Mojego
Nadchodzącego Zwycięstwa. Jest to znak Mojego Zwycięskiego Panowania w sercach i na
świecie. Jeśli wybierasz Podróż poprzez Komnaty Mojego Serca, to wybierasz uświęcenie.
Rozpowszechniaj to.” (13 czerwca 2001)

OBJAWIENIE NASZYCH ZŁĄCZONYCH SERC:
UJAWNIENIE TAJEMNIC
Ta broszura jest zamieszczona na stronie
internetowej Holy Love, jak także jest dostępna w
sklepie z upominkami United Hearts
i można ją zamówić w:
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Telefon: 440-327-4532
E-mail: customerservice@rosaryoftheunborn.com
Zamówienia online: www.RosaryoftheUnborn.com
Strona internetowa: www.RosaryoftheUnborn.com
(28 września 2021)
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KĄCIK DO

BOOK
NOOK

CZYTANIA

Przedstawiamy książkę opartą na
"Making the Spiritual Journey Series"
(serii „Odbywanie Duchowej Podróży”)

– Dążenie do świętości –

"I am your Jesus, born
„Ja jestem Twój Jezus,

Incarnate. My sister,

Wcielony i zrodzony.

there are many

Moja siostro, wiele jest

Chambers in My Heart

komnat w Moim Sercu

of Hearts, which is

Serc, które jest Boską

Divine Love…"

Miłością…”

(October 16, 1999 –
(16
października
1999 Feast
of St. Margaret
Mary
Alacoque)
Święto
św.
Małgorzaty
Marii Alacoque)

W tym roku przypada dwudziesta rocznica Objawień
Komnat Złączonych Serc, które Jezus dał światu w 1999 roku
przez wizjonerkę Maureen Sweeney-Kyle.
Objawienia Złączonych Serc – zarezerwowane przez Niebo
na te czasy – zapewniają najbardziej zwięzłą drogę do
zbawienia i doskonałości w świętości, której kulminacją jest
zjednoczenie z Wolą Bożą, a nawet pogrążenie się w Niej. Jest
to wezwanie Nieba do wszystkich ludzi i każdego narodu, aby
odbyły duchową wędrówkę osobistej świętości przez Komnaty
Złączonych Serc Trójcy Przenajświętszej – Ojca, Syna i Ducha
Świętego – i Niepokalanej Maryi.
Bóg Ojciec, Jezus, Matka Boża i wielu świętych i aniołów
przekazało tysiące Orędzi wyjaśniających te Objawienia. Mając
tak obszerny zbiór Orędzi, byliśmy wielokrotnie pytani,
zwłaszcza przez nowicjuszy w Orędziach Świętej i Boskiej
Miłości, jak i od czego zacząć.
Aby sprostać tej potrzebie, począwszy od 2011 roku, Holy Love
Ministries rozpoczęło publikowanie serii 22 artykułów – w biuletynie
„Holy Love Making It Known”, znanym później jako „Holy Love
Magazine” – zatytułowanej „Making the Spiritual Journey Series”
(serii „Odbywanie Duchowej Podróży”). Seria okazała się niezwykle
popularna wśród czytelników i po zakończeniu serii w 2017 roku
otrzymalismy od nich wiele próśb o wydanie książki.
Mając to na uwadze, z przyjemnością przedstawiamy „The
Journey through the Chambers of the United Hearts: The
Pursuit of Holiness”, książkę „Wędrówka przez Komnaty Złączonych Serc: dążenie do świętości” ściśle opartą na „Making the
Spiritual Journey Series”. Jest to podstawowy przewodnik o
Objawieniach Złączonych Serc dla początkujących i nie tylko, który
ma na celu pomóc duszom w tym, aby w pełni wykorzystały swoją
wędrówkę poprzez Komnaty Złączonych Serc. 
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
Cena $8.95 plus przesyłka
Aby zamówić zadzwoń na: 440-327-4532
Lub zamów online pod adresem:
www.RosaryOfTheUnborn.com

(Lipiec 2019)

Zapoznaj się z Holy Love
WEŹ POD UWAGĘ
ŹRÓDŁO I SANKTUARIUM MARANATHA (Świątynie i jeziora na otwartym terenie o
powierzchni 47 hektarów)

Podążaj drogą do świętości* (Na prośbę Matki Najświętszej w 1999 roku; korzystajac z
modlitw, które znajdziesz w “A Pilgrim’s Guide to Maranatha Spring & Shrine” – „Przewodniku
pielgrzyma do Źródła i Sanktuarium Maranatha”)

Woda ze Źródła Maranatha czerpana ze studni na Polu Złączonych Serc
Otrzymaj Błogosławieństwo Ojcowskiej Radości w Sanktuarium Boga Ojca

CENTRUM ŚW. TOMASZA Z AKWINU (Centrum powitalne, sklep z upominkami i stołówka)
A Pilgrim’s Guide to Maranatha Spring & Shrine* („Przewodnik pielgrzyma do Źródła i
Sanktuarium Maranatha” – książeczka)

A Visitor's Guide to Maranatha Spring & Shrine* („Przewodnik dla zwiedzających
Sanktuarium Maranatha” – broszura)

Miesięczny biuletyn „Heaven’s Messages to the Remnant Faithful”* („Orędzia nieba do
Wiernych Ostatków”)

SKLEP „UNITED HEARTS” Z UPOMINKAMI (www.RosaryoftheUnborn.com)
Różaniec Nienarodzonych (Różańce 5-dekadowe, 1-dekadowe i na palec)
Szkaplerz Złączonych Serc (z płótna lub medal)
Brązowy Szkaplerz (z płótna)
The Consecration of Families to the United Hearts of Jesus and Mary* (Poświęcenie rodzin
Złączonym Sercom Jezusa i Maryi)

The Messages of Holy and Divine Love* („Orędzia Świętej i Boskiej Miłości” w kilku tomach)
The Church of Atonement Supplement* („Kościół zadośćuczynienia” – książeczka)
The Revelation of Our United Hearts: The Secrets Revealed* („Objawienie o naszych
Złączonych Sercach: ujawnione sekrety” – książeczka)

Triumphant Hearts Prayer Book* („Modlitewnik Triumfujących Serc”)
United Hearts Book of Prayers and Meditations* („Książka do modlitw i medytacji Złączonych
Serc”)

The Confraternity of the United Hearts Member Handbook* („Podręcznik Bractwa
Złączonych Serc”)

The Confraternity of the United Hearts Prayer Life* (Modlitwy życia Bractwa Złączonych Serc
– książeczka)
* Uwaga: pozycje oznaczone gwiazdką są również opublikowane na stronie Holy Love.
(22 marca 2021)
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Maranatha Spring and Shrine  Siedziba Holy Love Ministries
(Źródło i Sanktuarium Maranatha  Siedziba Misji Świętej Miłości)

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
1. W jakich godzinach Sanktuarium jest otwarte? (Godziny mogą ulec zmianie.)
Źródło i Sanktuarium Maranatha jest otwarte 365 dni w roku. Budynki są otwarte przez cały rok od 10:00
do 17:00 czasu wschodniego. Na posiadłości obowiązują godziny sezonowe. W niektóre święta budynki
mogą być zamknięte, a posiadłość jest zamykana o godzinie 17:00. W przypadku niepogody zadzwoń
pod numer telefonu Misji (440-327-8006) lub odwiedź naszą stronę internetową aby sprawdzić
ogłoszenia o ewentualnych odwołanych usługach jak i zmienionych godzinach otwarcia Sanktuarium lub
jego zamknięciu.
2. Czy obowiązuje etykieta ubioru?
Sanktuarium jest miejscem świętym, dlatego zachęcamy odwiedzających do okazywania należytego
szacunku poprzez ubranie wygodne, ale skromne. Prosimy nie ubierać się w taką odzież jak bluzki z
odkrytymi plecami, bardzo krótkie szorty, kostiumy kąpielowe, spódniczki mini lub mikro-mini, odzież
prześwitującą ani żadną odzież z obraźliwymi napisami lub wzorami. Noszenie butów jest wymagane
we wszystkich budynkach.
3. Czy dozwolone jest pływanie lub zanurzenie się w stawach?
Wszystkie wody na posesji mają łaski uzdrowienia i nawrócenia, ale pływanie i zanurzanie się w
stawach NIE jest dozwolone. Pielgrzymi mogą przyniesć ze sobą pojemniki, aby zaczerpnać wodę ze
stawów i zabrac ze sobą do domu.
4. Czy pielgrzymi mogą się modlić poprzez nakładanie rąk na innych pielgrzymów?
Naszą zasadą jest, aby nikt nie modlił się za drugiego. Matka Boża obiecała wszystkie łaski, jakich
potrzebują pielgrzymi, gdy przychodzą do Jej Sanktuarium z otwartymi i szczerymi sercami.
5. Czy jest dozwolone picie alkoholu lub palenie papierosow?
Pielgrzymi nie mogą spożywać żadnego alkoholu lub nielegalnych substancji podczas pobytu w
Sanktuarium. Wszystkie budynki świątyni są strefa wolną od dymu tytoniowego.
6. Czy grillowanie lub ogniska są dozwolone do celów kulinarnych?
Grillowanie lub gotowanie potraw nad otwartym ogniem stanowi zagrożenie pożarowe i nie jest
dozwolone w żadnym miejscu na terenie posesji.
7. Czy możemy przynieść ze soba nasze zwierzęta domowe?
Sanktuarium jest miejscem świętym, a nie parkiem publicznym, więc zwierząt domowych nie można
przynosić na teren posiadłości poza most, ktory jest wjazdem do Drogi Maranatha (Maranatha Way).
Pielgrzymi podróżujący ze zwierzętami domowymi proszeni są o pozostawienie ich w swoim pojeździe
tak aby były bezpieczne podczas, gdy odwiedzają kapliczki.
8. Gdzie możemy kupić książki i artykuły religijne?
Odwiedź sklep z upominkami United Hearts w Aquinas Center. Jak masz pytania, to zadzwoń pod
numer 440-327-4532 lub odwiedź naszą stronę internetową www.RosaryoftheUnborn.com.
(22 marca 2021)
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Źródło Maranatha
 „Obfitość łaski, która wypłynie z Mojego Źródła, objawi prawdy,
uzdrowi i przyniesie pokój. Ale żadna łaska nie będzie tak wielka jak
liczba osob, które się nawrócą.” (Matka Boża – 2 maja 1994)
 „Z radością ujawniam wam dzisiaj, że woda ze Źródła Maranatha jest
jak Lourdes tego kontynentu. Jest ona porównywalna do wody z
Lourdes w łasce uzdrawiania zarówno ciała, jak i duszy.” (Matka
Boża – 31 maja 1995)
 „Nieustannie jestem obecna i czekam na całą ludzkość przy Źródle Maranatha. To tutaj uspokoję i pocieszę tych,
którzy do Mnie przyjdą. Pragnę ulżyć nieszczęściom i dać konkretną a nieznaną łaskę, jeśli Mój Syn na to zezwoli.
Proś Moje dzieci, aby oddały Mi swoje prośby przy tym Źródle.” (Matka Boża – 18 sierpnia 1996)
 „Mój aniele, przyszłam aby ci przypomnieć, że przyciągam wszystkich ludzi i wszystkie narody do tego miejsca
modlitwy. Nie zapraszam moich dzieci na jakąś farme lub przekształcone pole soi, ale do miejsca Mojej predylekcji.
To dzięki łasce Moje względy spoczną na tych, którzy odpowiedzą na Moje zaproszenie. Zanim Mój Syn powróci,
każda dusza pozna swój stan przed Obliczem Boga. Wielu z niepokojem czeka na tę godzinę oświecenia. Ale, moje
drogie dzieci, nie musicie czekać. Przyjdźcie do Mojego miejsca łaski. Wkroczcie na posesję. Zakosztujcie Mojego
Źródła. Wasze sumienia zostaną wam obnażone. Wszystko, co utrudnia waszą podróż Świętej Miłości, zostanie
wam pokazane. Jest to łaska udzielona w tym miejscu z taką mocą i siłą, że gdzie indziej jest to niespotykane.
Możesz podróżować szukając takiej łaski; ale jest ona tutaj i teraz.” (Matka Boża – 10 lipca 1998)
 „Przyjdź do Źródła Maranatha i pozwól aby lecząca woda obmyła cię do czysta.” (Jezus – 20 sierpnia 2004)
 „Przy Źródle Maranatha otrzymasz dodatkowego anioła, który pomoże ci żyć w Świętej Miłości.” (Maryja, Schronienie
Świętej Miłości – 13 marca 2016)
 „Każdy aniol, który jest przydzielony duszy przy Źródle Maranatha na tej posiadłości, stara się wnieść pokój Świętej
Miłości do tej duszy, którą mu przydzielono. Anioł ten stara się zainspirować Przesłanie Świętej Miłości w głebinach
duszy tak, aby tą Świętą Miłośc ożywić i to bez względu na to jaka jest tej osoby wiara, wyznanie lub ich brak.”
(Matka Boska Anielska – 2 sierpnia 2009)
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 „Woda i przedmioty zabrane z tego miejsca niosą ze sobą ducha pokoju.” (Św. Tomasz z Akwinu – 21 września
2006)
 „Nikt kto tu przybywa nie odchodzi bez uzdrowienia – czy fizycznego, czy duchowego czy emocjonalnego. Jeśli
dźwigasz krzyż choroby fizycznej, to albo jest on usunięty przy Źródle, albo otrzymujesz łaskę niesienia tego
krzyża w bardziej godny podziwu sposób. To, samo w sobie, jest uzdrowieniem.” (Św. Ojciec Pio – 30 września
2006)
 „Możesz nosić przy sobie wodę ze Źródła Maranatha jako ochronę.” (Błogosławiona Matka – 8 listopada 2013)
 „Przyjdźcie tutaj do Mojego Źródła, w którym jest ta sama woda, jaką oferuję w Lourdes. Wtedy dam wam siłę do
dźwigania waszych krzyży i odnowienia waszych pokut. Zainspiruję was do modlitwy.” (Błogosławiona Matka –
11 lutego 2014)
 „W Lourdes prosiłam o pokutę. Tutaj proszę o pokutę, modlitwę i ofiarę. Daję wam tutaj też Źródło. Jest to
Lourdes tej półkuli – równie potężne i cudowne jak to tak odległe we Francji.” (Matka Boża z Lourdes – 11 lutego
2016)
 „Jak ktoś błogosławi się wodą ze Źródła Maranatha, natychmiast otacza go miriada aniołów.” (Św. Michał
Archanioł – 16 marca 2017)
Modlitwa, którą należy zawsze odmawiać, gdy używamy
jakiejkolwiek wody z tej posesji do robienia znaku krzyża
„Drogi Jezu, gdy błogosławię się teraz tą wodą, otwórz moje serce
na łaskę, której Niebo dla mnie pragnie. Pomóż mi spojrzeć w moją
duszę oczami prawdy. Daj mi odwagę i pokorę, aby to zrobić.
Uzdrów mnie zgodnie z Wolą Twojego Ojca. Amen."

„Woda ta nie musi być pobłogosławiona przez księdza przed jej użyciem.
Niebo udziela wiele łask w tym Miejscu i poprzez tą wodę.”
(Jezus – 18 stycznia 2008)

 „Ta zwykła woda w Źródle Maranatha i w tutejszych stawach zmieniła wiele serc i uzdrowiła wiele fizycznych
schorzeń dzięki Łasce Nieba.” (Maryja, Schronienie Świętej Miłości – 8 kwietnia 2017)
(22 marca 2021)
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Podsumowanie błogosławieństw udzielanych przez Boga Ojca, Jezusa,
Matkę Bożą, Św. Józefa, Św. Michała i Św. Pio
w Maranatha Spring and Shrine (Sanktuarium Maranatha)
Wprowadzenie
Ulotka ta zawiera przegląd Błogosławieństw udzielonych przez Niebo w Maranatha Spring and Shrine.
Zanim zaczniesz czytać o tych Błogosławieństwach, chcemy odpowiedzieć na kilka pytań pielgrzymów
dotyczących tego, jak je otrzymać i jak je przekazać innym. Odbywa się to różnymi sposobami i środkami oraz
poprzez różne źródła.
Niebo udziela wielu Błogosławieństw tym duszom, które odwiedzają tą posiadłość lub niektóre ze świątyń
na niej położonych. Niektóre z tych Błogosławieństw można z kolei przekazać innym. Niektóre
Błogosławieństwa są jedynie udzielane tym pielgrzymom, którzy spełniają określone wymagania, jak na
przykład przybycie z otwartym i/lub szczerym sercem. Niektóre Błogosławieństwa nie wymagają osobistej
wizyty w Sanktuarium, ale można je otrzymać w inny sposób, jak na przykład poprzez słuchanie nabożeństwa
modlitewnego transmitowanego na żywo, słuchanie i/lub czytanie konkretnego Orędzia z Nieba, otrzymanie
pocztą Świętego Obrazka z Relikwią Potrójnego Błogosławieństwa Boga Ojca, itp. Niektóre Błogosławieństwa
juz po ich otrzymaniu mogą być następnie wielokrotnie przekazywane od osoby do osoby lub grupom ludzi. To
tylko niektóre ze sposobów i środków, których Niebo używa do udzielania i przekazywania Błogosławieństw.
Dobrym przykładem jest CAŁKOWITE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZŁĄCZONYCH SERC, potężne
Błogosławieństwo, które niesie ze sobą łaski pięciu innych Błogosławieństw – Błogosławieństwa Złączonych
Serc, Błogosławieństwa Świętej Miłości, Błogosławieństwa Boskiej Miłości, Szczególnego Błogosławieństwa
Matki Bożej i Błogosławieństwa Matczynej Miłości. Jezus udziela Całkowitego Błogosławieństwa pielgrzymom,
którzy odwiedzają Sanktuarium. Po jego otrzymaniu można je przekazać innym. Każdy, kto otrzyma to
Błogosławieństwo z jakiegokolwiek źródła (wprost z Nieba lub od innych osób), może następnie przekazać je
wybranym przez siebie osobom lub grupom ludzi kiedykolwiek w czasie swojego życia.
Kiedy bedziesz teraz czytać o każdym z Błogosławieństw, my (pracownicy Sanktuarium) udzielimy ci tych
Błogosławieństw, które my już otrzymaliśmy; a wiec możesz je od nas przyjąć i następnie przekazać innym.
Prosimy zwróćcie uwagę: Błogosławieństwo możesz przekazać na piśmie (w dokumencie, liście, e-mailu,
tekście itp.), wypowiadając je na głos lub w myśli, lub w cichej modlitwie za kogoś innego. Niektóre
Błogosławieństwa mogą być przekazywane grupom (np. każdej osobie na tej ziemi lub w pracy czy w Kościele
itp.). Bądź kreatywny. Jeśli osoba, której przekazałeś Błogosławieństwo wie o tym, wtedy ona skolei może
przekazać je innym.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UDZIELANE PRZEZ BOGA OJCA
POTRÓJNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – Potrójne Błogosławieństwo Boga Ojca składa się z Jego
Błogosławieństwa Patriarchalnego, Błogosławieństwa Światła i Błogosławieństwa Apokaliptycznego.
Przyniesie ono głęboki pokój sercu i radość duszy. Niektóre dolegliwości fizyczne zostaną złagodzone. Po
otrzymaniu błogosławieństwa dusza zazna spokoju, jak także będzie lepiej zdolna odróżnić dobro od zła.
Potrójne Błogosławieństwo jest udzielane wyrywkowo w Holy Love, jak również zostało wydane do dystrybucji
w świecie w postaci błogosławionych Świętych Obrazków. „To (ten Święty Obrazek) jest najlepszym
sposobem szerzenia Mojego Potrójnego Błogosławieństwa na całym świecie. To co wam daję, niesie
ze sobą odpowiedzialność dalszego przekazywania." (Bóg Ojciec, 19 lipca 2020)
Aby otrzymać darmowy Święty Obrazek z Potrójnym Błogosławieństwem, przejdź do strony:
https://www.holylove.org/triple-blessing-prayer-card-form
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•

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PATRIARCHALNE – Niesie ze sobą dar rozeznawania dobra i zła jak i
przyciąga duszę głębiej w Ojcowskie Serce Boga Ojca i do zjednoczenia z Wolą Bożą.

•

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚWIATŁA – Oświeca duszę, aby widziała jak jest postrzegana przez Boga.

•

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOKALIPTYCZNE – Przygotowuje duszę na zmiany, które są jeszcze
nieznane lub których jeszcze nie doświadczyła. Składa w sercu pragnienie zbliżenia się do Boga Ojca
w każdy sposób, otwierając serce na pragnienie nawrócenia. Daje duszy wiedzę, aby ze spokojem
przyjmowała zmiany i przeciwności. (Uwaga: możesz również otrzymać Błogosławieństwo
Apokaliptyczne, czytając lub słuchając Orędzi przekazanych przez Boga Ojca w dniach 1, 2 i 4 grudnia
2020 roku.)

OJCOWSKA MIŁOŚĆ – Każda dusza na świecie otrzymała to Błogosławieństwo od Boga Ojca 24 lipca 2007
roku. Pielgrzymi również otrzymują to Błogosławieństwo, kiedy przychodzą na posiadłość. Daje ono pokój i
pomaga duszy nieść krzyż. Łagodzi Boską Sprawiedliwość przez krzyż. Błogosławieństwo Ojcowskiej
Miłości może być przekazane duszom w czyśćcu cierpiącym. (Jezus, 24 lipca 2007)
Przekazuję Błogosławieństwo Ojcowskiej Miłości biednym duszom w czyśćcu cierpiącym.
OJCOWSKA RADOŚĆ – To Błogosławieństwo jest przekazywane wszystkim pielgrzymom, którzy z otwartym
sercem wchodzą do Sanktuarium Boga Ojca. Daje ono duszom pokój pośród największych trudności życia,
łącznie w niesieniu swoich własnych krzyży. Po jego otrzymaniu, jest ono aktywne przez resztę życia.
Błogosławieństwa Ojcowskiej Radości nie można nikomu przekazać.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UDZIELANE PRZEZ PANA JEZUSA
PIECZĘĆ POSTRZEGANIA – Jest to dar od Jezusa umieszczony na czołach wszystkich, którzy
przychodzą na posiadłość ze szczerymi sercami. Jest to pieczęć duchowa - niewidoczna - ale pieczęć,
która pomaga nam ocenić stan naszych dusz, jak także odróżniać dobro od zła na świecie. Pieczęci
Postrzegania nie można nikomu przekazać.
CAŁKOWITE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZŁĄCZONYCH SERC – OJCA, SYNA, DUCHA ŚWIĘTEGO I
MARYJI NIEPOKALANEJ – Pielgrzymi otrzymują to Błogosławieństwo przy Jeziorze Łez i przy Stacjach Drogi
Krzyżowej po odmowieniu modlitwy „Poświęcenia Serca Świata Złączonym Sercom”. Niesie ono łaskę
wypełniania serc penetrującą miłością Boga Ojca. Niesie wielkie łaski do nawrócenia. Niesie ze sobą łaski
Błogosławieństwa Złączonych Serc, Błogosławieństwa Świętej Miłości, Błogosławieństwa Boskiej Miłości,
Szczególnego Błogosławieństwa Matki Bożej i Błogosławieństwa Matczynej Miłości. Całkowite
Błogosławieństwo Złączonych Serc można przekazać indywidualnym osobom i grupom. Przekazuj je
często.
Przekazujemy ci (wam) Całkowite Błogosławieństwo Złączonych Serc.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZŁĄCZONYCH SERC JEZUSA I MARYJI – Niesie ono szczególne łaski
uzdrawiania zarówno duchowego, jak i fizycznego. Pochodzi bezpośrednio od Jezusa w duchowej jedności z
Jego Matką. Odstrasza szatana i ujawnienia zło w sercach i na świecie. Ci, którzy je otrzymają, bedą
zachęceni do szczególnego nabożeństwa do Złączonych Serc Jezusa i Maryi. Błogosławieństwo
Złączonych Serc można przekazać osobom indywidualnym i grupom. (Zobacz też Całkowite
Błogosławieństwo Złączonych Serc).
Przekazujemy ci (wam) Błogosławieństwo Złączonych Serc Jezusa i Maryi.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOSKIEJ MIŁOŚCI – To siła w przeciwnościach, cierpliwość w próbach,
pogłębienie cnót, do których wzywa nas Jezus; niesie ono ze sobą gorliwość w uświęcaniu.
Pielgrzymi otrzymują Namaszczenie Boskiej Miłości Jezusa, kiedy przychodzą na posiadłość.
Błogosławieństwo Boskiej Miłości można przekazać indywidualnym osobom i grupom.
(Zobacz też Całkowite Błogosławieństwo Złączonych Serc).
Przekazujemy ci (wam) Błogosławieństwo Boskiej Miłości.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRAWDY – Da ono siłę do wytrwałości w Prawdzie. Błogosławieństwo to
rozwinie samoświadomość duszy, aby pogłębić jej duchową podróż do Komnat Złączonych Serc.
Rozproszy ono dezorientację co do tego, jakie przywództwo (zarówno świeckie jak i religijne) jest
godne wsparcia w Oczach Boga. Dusza łatwiej odróżni dobro od zła. Jest ono dane w tym celu, aby
wzmocnić Wierne Ostatki; bo już nadszedł czas, kiedy zło jest okrzyknięte jako dobro i dobro jako zło.
Błogosławieństwo Prawdy jest udzielane tym, którzy przychodzą na teren posiadłości z
otwartym sercem i nie może być nikomu przekazane.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UDZIELANE PRZEZ MATKĘ BOŻĄ
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI – Jest to Błogosławieństwo, które pomaga nam żyć cnotą
Świętej Miłości. Otrzymują ją pielgrzymi, którzy odwiedzają Pole Złączonych Serc. Błogosławieństwo Świętej
Miłości można także otrzymać za każdym razem, gdy się czyta lub słucha Orędzia Matki Bożej przekazanego
7 października 2021 roku. Błogosławieństwo Świętej Miłości można przekazać indywidualnym osobom i
grupom. (Zobacz też Całkowite Błogosławieństwo Złączonych Serc).
Przekazujemy ci (wam) Błogosławieństwo Świętej Miłości.
SPECJALNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – Udziela szczególnej więzi pomiędzy sercem, które to
Błogosławieństwo otrzymuje, a Niepokalanym Sercem Matki Bożej. Pielgrzymi otrzymują je, gdy przychodzą
na teren posiadłości z otwartym sercem, będąc jednocześnie otwartymi na Orędzia Świętej i Boskiej Miłości
oraz na oferowane tu łaski. Specjalne Błogosławieństwo Matki Bożej można przekazać indywidualnym
osobom i grupom. (Zobacz też Całkowite Błogosławieństwo Złączonych Serc).
Przekazujemy ci (wam) Specjalne Błogosławieństwo Matki Bożej.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MATCZYNEJ MIŁOŚCI – Matka Boża powiedziała, że jest to Błogosławieństwo
Świętej Miłości, które pomaga nam żyć w tej cnocie. Błogosławieństwo Matczynej Miłości można
przekazać indywidualnym osobom i grupom. (Zobacz też Całkowite Błogosławieństwo Złączonych Serc).
Przekazujemy ci (wam) Specjalne Błogosławieństwo Matczynej Miłości Matki Bożej.
CHRZEST PRAWDY – „Chrzest Prawdy zanurza serce przyjmującego w Płomieniu Miłości, którym jest Moje
Serce, tym samym rozpoczynając podróż do Naszych Złączonych Serc.” (Błogosławiona Matka, 28 września
2009) Chrzest Prawdy można przekazać z osoby na osobę, co jest najskuteczniejszym sposobem.
Można je również przekazać grupom, ale wtedy trzeba poprosić anioły, aby zaniosły go każdemu z
osobna. (Błogosławiona Matka, 17 października 2009)
Przekazujemy ci (wam) Chrzest Prawdy. Prosimy aniołów aby zaniosły Chrzest Prawdy tobie i każdemu
człowiekowi na ziemi.
ALTANA – Kiedy pielgrzymi odwiedzają Altanę, Matka Boża spogląda na nich i błogosławi im.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UDZIELANE PRZEZ ŚW. JÓZEFA
OJCOWSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚW. JÓZEFA – Niesie ze sobą łaskę bycia bardziej
dziecięcym. Ojcowskie Błogosławieństwo św. Józefa można przekazać indywidualnym osobom
lecz nie grupom.
Przekazujemy ci (wam) Ojcowskie Błogosławieństwo św. Józefa.
KAPLICZKA ŚW. JÓZEFA – Ojcowie, którzy odwiedzają Kapliczkę św. Józefa, są namaszczani
mądrością i roztropnością. Pomoże to ojcom lepiej kierować swoimi rodzinami. Członkowie rodziny
są zainspirowani do utrzymania jedności w rodzinie.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UDZIELANE PRZEZ ŚW. MICHAŁA
NAMASZCZENIE ŚW. MICHAŁA – „Namaszczenie św. Michała przebija serce obdarowanego
ostrym promieniem Prawdy – przygotowując serce do nawrócenia.” (Matka Najświętsza, 28 września
2009) Namaszczenie św. Michała może być przekazane indywidualnym osobom, lecz nie
grupom. Kiedy przekazujesz komuś namaszczenie św. Michała, także powiedz: „Maryjo,
Obrończyni Wiary, przyjdź mi z pomocą.” (Prośba Matki Najświętszej, 29 kwietnia 2006)
Przekazuję ci namaszczenie św. Michała.
Maryjo, Obrończyni Wiary, przyjdź mi z pomocą.
KAPLICZKA ŚW. MICHAŁA – Kiedy pielgrzymi odwiedzają Kapliczkę św. Michała, św. Michał
rozciąga na nich swoją Tarczę Prawdy. Rodzice zbłąkanych dzieci odnajdą spokój. Kapłani odnajdą
drogę powrotną do Prawdziwej Tradycji Wiary.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO UDZIELANE PRZEZ ŚW. PIO Z PIETRELCINY
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚW. OJCA PIO – Pielgrzymi otrzymują błogosławieństwo kapłańskie św.
Pio, gdy zaczynają stacje Drogi Krzyżowej. „Stoję u wejścia do stacji Drogi Krzyżowej błogosławiąc
wszystkich”. (Św. Pio, 23 września 2013)
Aby uzyskać więcej informacji o wielu łaskach, które można otrzymać w Aquinas Center,
w Kaplicy United Hearts (Złączonych Serc) oraz w każdym z sanktuariów na posesji
gdy wędrujesz Drogą Świętości Matki Bożej, zajrzyj do:
A PILGRIM’S GUIDE TO MARANATHA SPRING AND SHRINE
Do nabycia w Aquinas Center, na naszej stronie internetowej lub przez zamówienie w:
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Telefon: 440-327-4532
Email: customerservice@rosaryoftheunborn.com
lub zamów online na www.rosaryoftheunborn.com
(Zrewidowano 29.11.2021)
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PRZESŁANIA HOLY LOVE (ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI) O POTRÓJNYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE
BOGA OJCA I O ŚWIĘTYM OBRAZKU Z RELIKWIĄ (22 marca 2021)
Następujące Orędzia zostały przekazane przez Boga Ojca wizjonerce Maureen Sweeney-Kyle odnośnie Jego Potrójnego
Błogosławieństwa – które składa się z Jego Patriarchalnego Błogosławieństwa, Apokaliptycznego Błogosławieństwa i
Błogosławieństwa Światła – jak także Jego Świętego Obrazka z Relikwią Potrójnego Błogosławieństwa. Aby uzyskać dodatkowe
informacje o Potrójnym Błogosławieństwie Boga Ojca, odwiedź stronę holylove.org.

Błogosławieństwa Boga Ojca: Patriarchalne, Apokaliptyczne i Światła
 2 lipca 2019 – „Dzieci, kiedy przyjdę do was 4 sierpnia, raz jeszcze udzielę wam Mojego Patriarchalnego
Błogosławieństwa. Jest to Błogosławieństwo, które przeniosło Noego przez gęstą wodę, by w końcu dotrzeć na suchy ląd. Jest to
to samo Błogosławieństwo, które wspierało Mojżesza w oczekiwaniu na Dziesięć Przykazań. Jest to błogosławieństwo, które niesie
pokój i siłę w czasie, gdy dźwigasz cieżkie krzyże. Nigdzie indziej na świecie nie znajdziesz ukojenia tego Błogosławieństwa. Jest
ono tym samym co Moje Ojcowskie objęcie.”

 10 września 2019 – „Aby pomóc wam w zmianach, jakich musicie dokonać w waszej osobistej podróży do uświęcania, Mój
Syn udzieli wam Swojego Apokaliptycznego Błogosławieństwa w poniedziałki wieczorem, kiedy Moja Posłanniczka (Maureen)
będzie w stanie być obecna. To Błogosławieństwo sprawia, że zmiana staje się pożądana. (…) Jest to Błogosławieństwo, które
przygotowuje duszę na zmiany, które sa jeszcze nieznane lub których jeszcze nie doświadczyła. Składa w sercu pragnienie
zbliżenia się do Mnie w każdy sposób. To, czego brakuje w Moim Wezwaniu do nawrócenia, to pragnienie duszy do nawrócenia
się. Ta łaska – to Błogosławieństwo – otwiera serce na pragnienie nawrócenia i na odrzucenie wszelkich postaw, nawyków lub
celów, które stoją na przeszkodzie. Chociaż wiele błogosławieństw było i jest tutaj oferowanych, to jest najważniejsze, stanowiąc
sedno Mojego Wezwania do nawrócenia. (…)”

 3 stycznia 2020 – „Dzisiaj pragnę zapoznać was z Moim Błogosławieństwem Światła. Jego znaczenie jest dokładnie takie,
jak nazwa wskazuje. Oświeca ono duszę, aby widziała jak jest postrzegana przez Boga. Moje Apokaliptyczne Błogosławieństwo
również to czyni, ale nie w takim stopniu jak Moje Błogosławieństwo Światła. Dusza, która przyjmie to błogosławieństwo z wiarą,
będzie wiedziała, co musi zrobić, aby uniknąć potępienia, a w wielu przypadkach czyśćca.”

Po raz kolejny (ja, Maureen) widzę Wielki Płomień, który rozpoznaję jako Serce Boga Ojca. Mówi:
 5 lipca 2020 – „Dzieci, ustanawiam nowe wytyczne dotyczące
wylania łask tutaj, w Moim Miejscu Modlitwy. Wynika to z
pandemii i dystansu społecznego. (…) Pobłogosławię Moim
Potrójnym Błogosławieniem dużą ilość materiału lub
papieru, które będą rozdawane darmowo tym, którzy
przybędą tu na pielgrzymkę. Pielgrzymi mogą zabrać małą
ilość innym, którzy tu nie mogą przybyć. Będzie to zawsze
wydawane w Księgarni, ulokowanej na tym terenie. (…)
Niezależnie od tego, czy otrzymasz Potrójne Błogosławieństwo,
czy nie, przybycie tutaj jest niezmiernie warte. Wiele łask jest
tutaj wylewanych – nie mówiąc już o Źródlanej Wodzie.”

Błogosławieństwa. W ten sposób postanowiłem rozdawać to
Błogosławieństwo na całym świecie w tych niespokojnych
czasach. Zobaczycie jego efekty."

 7 lipca 2020 – „Dzieci, oto jak możecie otrzymać Moje
Potrójne Błogosławieństwo. Uczyńcie to w czasie waszej
modlitwy. Módlcie się o wiarę w waszych sercach. Kiedy
otrzymujecie Moje Najpotężniejsze Błogosławieństwo, to wasza
wiara jest fundacją jego głębokiego przeżycia. (…)
Błogosławieństwo to jest miejscem schronienia w czasie burzy
anarchii. Kiedy nosicie ze sobą przedmiot, który został dotknięty
tym Błogosławieństwem, obiecuję, że Moja Siła jest z wami, ale
jeśli wierzycie. Tym Błogosławieństwem staram się zjednoczyć
to, co Szatan próbuje rozdzielić.”

 13 lipca 2020 – „Błogosławieństwo to otrzymasz w momencie
gdy zaczniesz się modlić. Kiedy mówię o Obrazku, to tym
samym mówię o Błogosławieństwie. Pojawiają się one w twoim
życiu, kiedy czasy pomyliły dobro ze złem. Po Błogosławieństwie
będziesz spokojny i będziesz mogł lepiej odróżnić dobro od zła.
Obrazek ten jest wyjątkowy tylko dzięki zasługom Mojego
Błogosławieństwa, które spoczywa na nim.

 9 lipca 2020 – „Potrójne Błogosławieństwo przyniesie głęboki
spokój sercu i radość duszy. Niektóre dolegliwości fizyczne
zostaną złagodzone. To Błogosławieństwo będzie pocałunkiem z
Nieba. Z radością wam o tym mówię. To Błogosławieństwo jest
Moim Lekarstwem dla duszy”.
 11 lipca 2020 – „Są już pytania dotyczące Świętego Obrazka.
Mogę wam powiedzieć, że niektórzy zadają pytania tylko po to,
aby znaleźć błąd. Sam Obrazek jest aspektem Potrójnego

 12 lipca 2020 – „Pamiętaj, że to Błogosławieństwo możesz
nosić ze sobą wraz z tym Obrazkiem, który Ja Osobiście
pobłogosławię. Traktuj te Obrazki z szacunkiem. (…) Nie musisz
przybyć na teren posiadłości, aby otrzymać to Błogosławieństwo;
jednakże musisz być w posiadaniu tego Obrazka. Obrazek ten
nie jest twoim zbawieniem, ale głębokim Błogosławieństwem,
które należy cenić. Serce przesiąknięte Świętą Miłością
przyjmuje je najlepiej.”

 16 lipca 2020 – „W miarę upływu czasu Moje Potrójne
Błogosławieństwo, w formie tego Świętego Obrazka, dotrze na
cały świat. Nie martw się, kiedy i jak je otrzymasz. Jeśli je
pragniesz w swoim sercu, to już jest twoje. Moje Potrójne
Błogosławieństwo może i musi od dzisiaj zmieniać serca.
Dlatego módlcie się z pełną nadziei ufnością w waszych
sercach. Moje Potrójne Błogosławieństwo będzie podróżować z
waszymi prośbami do Nieba wraz z pokojem i radością w
waszych sercach.”
 17 lipca 2020 – „Obrazek wraz z Relikwią Mojego
Błogosławieństwa operuje w sercach. (…) Mojego Potrójnego
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Błogosławieństwa warto poszukiwać. Gdy już je otrzymasz,
szanuj je. Polegaj na łasce, którą ze soba niesie. Wzywajcie
Mojego Wstawiennictwa poprzez to Błogosławieństwo.”
 19 lipca 2020 – „Moje Potrójne Błogosławieństwo zostało
teraz wydane na świecie w formie Świętych Obrazków, które
pobłogosławiłem. Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia na
świecie dotyczące podróży, jest to najlepszy sposób szerzenia
Mojego Potrójnego Błogosławieństwa na całym świecie. To, co
wam daję, niesie ze sobą odpowiedzialność dalszego
przekazywania. Jesteście teraz Moimi apostołami tego
Błogosławieństwa – wiedząc, że to jest łaska. Częścią twoich
obowiązków jako mojego apostoła jest modlitwa żeby tych
Obrazków było pod dostatkiem i aby były dostępne dla jak
największej liczby osób. Ludzie potrzebują widocznego znaku
Mojej Miłującej Troski o nich w tej materialnej postaci Mojego
Obrazka z Błogosławieństwem.”

każdego Obrazka. Nigdy dotąd nie podjąłem takich kroków, aby
dotrzeć do dusz na ziemi. Jednak nigdy dotąd nie było takiej
konieczności aby dotknąć tak wielu. Nadchodzą konsekwencje
wynikające z arogancji człowieka i jego umiłowania do grzechu.
Ci, którzy zaakceptują Moje Potrójne Błogosławieństwo, zostaną
wzmocnieni i będą lepiej przygotowani do znoszenia tego, co
was czeka.
 30 lipca 2020 – „Dzieci, dzisiaj zapraszam was do
odnalezienia pokoju ducha poprzez wasze poddanie się Mojemu
Potrójnemu Błogosławieństwu. Wasze poddanie okazujecie mi
akceptując to, że Moje Potrójne Błogosławieństwo jest
prawdziwe. Poprzez tą akceptację odczujecie pełne i głębokie
skutki Mojej Mocy przelanej przez ten potężny dar Mojego
Błogosławieństwa. Nasze serca dotykają się w tym
błogosławieństwie. Jesteśmy wtedy w stanie współpracować nad
tym, aby Prawda między dobrem a złem została zaakceptowana.
Kiedy będziecie to w stanie dostrzec, będziecie w pokoju.”

 20 lipca 2020 – „Dzieci, zrozumcie, że Obrazek z
 31 lipca 2020 – „Największym niebezpieczeństwem w
Błogosławieństwem jest po prostu tym – błogosławieństwem. To
dzisiejszych czasach jest to, że ludzie nie rozpoznają Prawdy.
modlitwy, które sami do niego dodacie, aktywują łaski
Nie mogą być wierni Prawdzie między dobrem a złem, jeśli jej
towarzyszące temu Obrazkowi. Jest to specjalny nośnik
nie rozpoznają. To jest nić, którą Szatan tka wokół duszy świata.
Ojcowskich
łask
Mojego
Serca.
(…)
Obrazki
z
Błogosławieństwem są Moją Drogą na
(DOSTĘPNY TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Na skutek tego ludzie wykluczają słuszność
przywrócenie Mi serc.”
Moich tutejszych Orędzi. Nadal próbuję
docierać do każdej duszy, szczególnie
 22 lipca 2020 – „Jeśli twoja wiara jest
teraz, w tych czasach zamętu, które ciążą
szczera, to dostaniesz łaskę uwierzenia i
nad światem. Dlatego oferuję Mój Święty
przyjęcia wszystkiego, co oferuję przez
Obrazek wraz z relikwią Mojego Potrójnego
Moje Potrójne Błogosławieństwo. Nie
Błogosławieństwa. Poprzez niego i dzięki
przychodź z postawą niewierzącego, czyli
niemu
oferuję
światu
umiejętność
«udowodnij mi», że to wszystko jest
rozróżniania
tego,
co
w
tych
czasach
jest
prawdziwe. Musisz to przede wszystkim
najważniejsze;
używaj
go,
gdy
modlisz
się
o
zaakceptować. Zaakceptuj to, że jestem
tą
umiejętność
rozróżniania.”
twoim Wszechmocnym Bogiem i mogę
czynić wszystko zgodnie z Moją Ojcowską i
Bożą Wolą; wtedy twoje serce będzie
otwarte do tego, aby uwierzyć.”
 23 lipca 2020 – „Tak jak Moje Potrójne
Błogosławieństwo daje duszy jasność co
do stanu swojej duszy, dzisiaj, powiadam
wam, ci, którzy są oddani Mojemu
Potrójnemu Błogosławieństwu, również
otrzymają jasność co do stanu spraw
światowych. Wiele prawd dotąd ukrytych
zostanie wydobytych na światło dzienne.”
 27 lipca 2020 – „Dzieci, kiedy spojrzycie na Błogosławiony
Obrazek, który wam przekazałem, kontemplujcie wielką moc,
która pokornie przeszła z nieba na ziemię w próbie, aby
pojednać ludzkość i jego Boga. W pokornym dziękczynieniu
umieście Obrazek blisko serca, w tym samym czasie doceniając
Moją Wszechmoc, która nie pozostawia was na pastwę losu w
tych niespokojnych czasach. Zamęt widzimy na porządku
dziennym, a jest on wizytówką Szatana. Dlatego daję wam ten
instrument [Błogosławiony Obrazek], aby oczyścić atmosferę z
kłamstw złego, które on rozprzestrzenia z ziemskim autorytetem,
i aby wam pomagać w dawaniu świadectwa Prawdzie. W
czasach tych zostawiam Mój Znak przez te Błogosławione
Obrazki. Im glębsza wasza wiara, tym większe będa skutki
Mojego Błogosławieństwa, które na was spocznie.”
 29 lipca 2020 – „Jeśli macie wiarę, otrzymacie wtedy
najgłębsze łaski poprzez Moje Błogosławieństwo. Dotknę
waszych serc w dogłębny sposób. Moje Potrójne
Błogosławieństwo znajduje się na tkaninie dołączonej do

 2 sierpnia 2020 –„Celem Mojego
Potrójnego
Błogosławieństwa
jest
wzmocnienie Prawdy i ujawnienie kłamstw
Szatana takimi, jakie są naprawdę. (…)
Kiedy akceptujesz Mój Błogosławiony
Obrazek, tym samym akceptujesz Moje
Potrójne Błogosławieństwo. Im głębsza
twoja
wiara,
tym
głębsze
Moje
Błogosławieństwo
w
twoim
sercu.
Zaakceptowanie lub odrzucenie Mojego
Wielkiego Potrójnego Błogosławieństwa
zależy od każdego z osobna. Żadne inne
pokolenie nie potrzebowało tak ogromnej łaski – łaski, która
kontruje ataki na Prawdę w dzisiejszym świecie.”
 9 sierpnia 2020 – „Tej Misji powierzam Moje
Błogosławieństwo poprzez ten Błogosławiony Obrazek. Może
ono mieć wpływ na serce świata, pod warunkiem, że jest
dostrzegane jako Prawda, którą jest. Uważaj je za łódź
ratunkową na morzu hipokryzji. Tak je traktuj."
 13 sierpnia 2020 – „Możesz wiele osiągnąć, propagując te
Obrazki z Błogosławieństwem. W taki właśnie sposób można
zmienić serca. Do tych, którzy wierzą w autentyczność tych
Obrazków zawsze wyciągam rękę i błogosławię ich. Jest to
godzina heroicznej wiary.”
 20 sierpnia 2020 – „Dałem światu Mój Błogosławiony
Obrazek jako środek odrzucenia nieprawdy i podkreślenia
Prawdy. Moje Błogosławieństwo jest środkiem odróżniania dobra
od zła i dochodzenia do Prawdy, którą jest prawość. Błogosławię
wszystkich, którzy wierzą w Moje Błogosławieństwo.”
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Małe Sanktuarium Boga Ojca

OJCOWSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RADOŚCI BOGA OJCA
15 kwietnia 2019
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
Najświętsza Maryja Panna mówi: „Powierzam tej
Misji łaskę Ojcowskiej Radości. Zostałam posłana z
polecenia Ojca Przedwiecznego, aby wam to
powiedzieć. Jest to radość, która wesprze dusze aż do
śmierci. Jest to Ojcowskie Ramię, na którym można
się wesprzeć. Łaska ta będzie dawana bez ograniczeń
w małym sanktuarium poświęconym Ojcu
Przedwiecznemu. Idź tam z otwartym sercem –
Ojciec cię przywita.
17 kwietnia 2019
Środa Wielkiego Tygodnia
Bóg Ojciec mówi: „Dzieci, od początku czasu
Pierwsze Sanktuarium Boga Ojca zbudowane w 2013 r.
planowałem udzielić w tym miejscu Mojego
Ojcowskiego Błogosławieństwa Radości. Teraz jest
ono dawane w małym sanktuarium na Moją cześć
cześć i to bez ograniczeń. Dusza musi jedynie wejść z otwartym sercem do Mojego Sanktuarium, a otrzyma Moje
Błogosławieństwo. Będzie miała pokój pośród największych trudności – bo każda dusza doświadcza swojego udziału w
niesieniu krzyża. Błogosławieństwo to będzie dane raz i wystarczy na resztę życia duszy.”
1 maja 2019
Bóg Ojciec mówi: „Moje dzieci, dzisiaj jeszcze raz wam mówię, że umieszczę Ojcowską Radość w sercach tych, którzy po raz
pierwszy wejdą do Mojego małego sanktuarium, o ile ich serca są otwarte. Nawet jesli budynek zostanie powiększony, to
Moje Ojcowskie Błogosławieństwo Radości tam będzie, ponieważ Moje Błogosławieństwo nie towarzyszy budynkowi, ale jest
częścią Mojej Boskiej Woli.”
16 maja 2019
Bóg Ojciec mówi: „Moje dzieci, Nazywam was Moimi
dziećmi, ponieważ stworzyłem was w łonie matki.
Obserwowałem was jak dorastaliście. Zadbałem o każdą
waszą potrzebę. Teraz wzywam was na to miejsce
modlitwy, gdzie ofiarowuję Moje najwspanialsze łaski.
Nigdzie indziej nie możesz wejść do skromnego budynku
i otrzymać Moje Błogosławieństwo Ojcowskiej Radości.
Jedynie tutaj, w tym budynku ofiarowanym Mojemu
imieniu.”
1 czerwca 2019
Bóg Ojciec mówi: „Radość, którą umieszczam w sercach w
Mojej małej kaplicy – Moje Ojcowskie Błogosławieństwo
Radości – (…) umieści żal za grzechy w nieskruszonych
sercach. Ustanowię w sercach czułe oddanie się Mnie i
zależność od Mojego Wstawiennictwa w ich potrzebach –
tak jak dzieci zależą od swoich ojców.” (22 marca 2021)

Otwarcie bardziej przestronnego Sanktuarium Boga Ojca w
czerwcu 2020 r. w sąsiedztwie pierwotnego Sanktuarium
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Pieczęć Postrzegania – i – Błogosławieństwo Prawdy

Pieczęć Postrzegania – i – Błogosławieństwo Prawdy
przekazywane przez Jezusa szczeremu sercu jedynie w

Maranatha Spring and Shrine
(Źródle i Sanktuarium Maranatha)
 PIECZĘĆ POSTRZEGANIA – pomaga duszy rozpoznać stan własnej duszy, a także odróżnić
dobro od zła w świecie i rozpoznać, dokąd jest prowadzona.
 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRAWDY – daje duszy niezachwianą determinację w odkrywaniu
Prawdy i demaskowaniu zła we wszystkich sytuacjach i pomaga duszy uświadomić sobie, co
nas czeka.
16 marca 2013. Jezus mówi: „Przyłożyłem Moją pieczęć na
tej posiadłości i na czołach wszystkich, którzy przychodzą
tutaj ze szczerymi sercami. Pod ochroną tej pieczęci dusze
znajdą jasno wytyczoną drogę do zbawienia - drogę określoną
przez te Orędzia Świętej Miłości. Na światło dzienne wyjdą
długotrwałe nieprawości. Pozwólcie, że opiszę wam to, co
nazywam szczerym sercem, gdyż w tym leży klucz do
wspomnianej obietnicy. Szczere serce poszukuje Prawdy, a
następnie działa zgodnie z nią. Poszukując Prawdy, nie szuka
błędu motywując się dyskredytowaniem tego, co jest godne
zaufania. Uważa, że ewentualny błąd można zawsze
unicestwić w jakiś sposób przez Prawdę – przez rzeczywistość
– przez fakty. W ten sposób jego serce nie szuka powodów do
tego aby nie wierzyć, ale aby wierzyć – aby otworzyć się na
Prawdę. Dzięki ochronie tej pieczęci Prawda wyjdzie na
światło dzienne."
Pytam (Maureen): „A co z tymi wszystkimi, którzy przybyli
tu w przeszłości? Czy ta obietnica rozszerzy się także na
nich?”
Jezus mówi: „Jeśli przybyli z otwartymi, szczerymi sercami
– bez skłonności do dyskredytowania lub niewiary – wtedy
Moja pieczęć spoczywa również na nich.”
Pytam: „A co z tymi, którzy tylko czytają Orędzia, ale z
powodu problemów finansowych lub fizycznych lub z
jakiegokolwiek innego powodu po prostu nie mogą tutaj
przybyć?”
Jezus się uśmiecha. „W Niebie nie ma czasu ani przestrzeni –
pamiętasz? Uszanuję ich serdeczne pragnienie przebywania
na terenie posiadłości. Ponadto dodaję, że wszyscy, którzy
mają tę duchową pieczęć, są umieszczeni jak pieczęć na Moim

Sercu”. Uśmiecha się i odchodzi.
18 marca 2013. Jezus mówi: „Masz w sercu trafne pytanie.
Zapytaj Mnie”.
Maureen: „Zastanawiam się nad tą pieczęcią, którą
dajesz Jezu ludziom, którzy przychodzą na teren posiadłości
ze szczerymi sercami. Przepraszam, że się ciagle naprzykrzam;
ale jeśli ktoś czyta Orędzia – czy to oznacza, że automatycznie
otrzymuje pieczęć?"
Jezus: „Tylko jeśli z jakiś wyjątkowych okoliczności nie
mogą tu przybyć. Musiałby to być poważny problem, który
uniemożliwia im podróż tutaj. Dusza musi sama o tym
zadecydować.”
Maureen: „Powiedz mi jeszcze raz o tej pieczęci i
dlaczego ludzie powinni ją mieć.”
Jezus uśmiecha się. „Przede wszystkim powinni postrzegać
to jako dar ode Mnie. Jest to pieczęć duchowa – niewidoczna
– ale pieczęć, która pomaga im ocenić stan własnej duszy, a
także odróżniać dobro od zła na świecie. Jedynym
wymaganiem jest szczere serce. Powiedziałem wam
wcześniej, że szczere serce to serce otwarte na Prawdę. Czy
rozumiesz?"
Maureen: „Tak, dobrze. Będę się modlić, żeby ludzie
słuchali.”
Jezus uśmiecha się i odchodzi.
28 maja 2013. Jezus mówi: „Jeszcze raz przyszedłem, aby
omówić z wami ten unikalny i wyjątkowy dar Pieczęci
Postrzegania. Pieczęć tą można porównać do Chrztu Prawdy,
chociaż jest ona czyms znacznie większym od niego. Chrzest
Prawdy obmywa duszę raz, pomagając jej rozpoznać Prawdę
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w świecie i we własnym życiu, podobnie jak iluminacja. Z
drugiej strony Pieczęć Postrzegania ma długotrwały efekt. Po
jej otrzymaniu dusza nie zazna pokoju w niczym innym, jak w
Prawdzie. Jego dusza staje się bardzo wrażliwa na oszustwo i
podstęp u innych. Czuje ona wewnętrzne wezwanie do
dążenia do Prawdy i do jej obrony. To jest Moja Pieczęć
Przekonania Serca, która pozostaje w duszy aż do czasu, kiedy
dotrze do wieczności. Jedynie szczere serca otrzymują tą
Pieczęć, ponieważ są one otwarte na zaakceptowanie tych
Orędzi i Mojej tutejszej Misji.”
29 maja 2013. Jezus mówi: „Przyszedłem dziś do was, aby
opisać wam szczere serce - czym jest, a czym nie jest. Szczere
serce jest otwarte na wiarę. Nie posiada z góry przyjętych
negatywnych opinii na temat tej Misji lub tego miejsca.
Szczere serce nie ma żadnych osobistych pobudek, takich jak
korzyść z niewiary. Ci, ktorzy mają szczere serca nie
zazdroszczą tej Misji, ale akceptują Wolę Bożą. Szczere serce
nie przychodzi na teren tej posiadłości, próbując obalić
wszystko, co jest tutaj oferowane; ani nie szuka dowodu z
Nieba na to, że wszystkie oferowane tu łaski są autentyczne.
Osoba ze szczerym sercem jest jak pusta kartka czekająca, aż
ręka Boża będzie na niej pisać; albo jest jak rybak, który
zarzuca swoją pustą sieć do morza i z zapałem czeka, aż Bóg ją
napełni. Oczekuje wiele, ale wierzy w to, że cokolwiek Bóg
daje, jest dokładnie tym, co Bóg chce, aby miał i że to jest od
Boga. Oferowany tu pryzmat łask jest tak indywidualny, jak
liczba przychodzących tu osób. Nikt nie otrzymuje tej samej
łaski w ten sam sposób, gdyż stan duchowy każdego serca jest
inny. Każda chwila obecna, jaką dusza spędza na terenie tej
posiadłości, posiada swoją niepowtarzalną łaskę. Niebo
posługuje się indywidualnymi zmysłami: wzrokiem,
dźwiękiem, zapachem, a nawet dotykiem, aby głosić tu swoją
Obecność; ale tylko szczere serce otrzymuje Pieczęć
Postrzegania. Tej Pieczęci nie można dublować ani
naśladować. Jest ona unikalna dla tej posiadlosci jako Projekt
Nieba."
3 czerwca 2014. Matka Błogosławiona mówi: „Wszyscy są tu
wzywani aby korzystac z łask tu ofiarowanych. Pieczęć
Postrzegania jest oferowana wszystkim, gdy wchodzą na
teren posesji. Pieczęć ta jest dana jako środek do odróżnienia
dobra od zła. Bóg zna wielką dezorientację, która utkała
pajęczynę
wokól
serca
świata,
uniemożliwiając
rozpoznawanie grzechu. Dlatego udziela On, jako ogromnej
łaski, tą drogocenną Pieczęć, która – jeśli zostanie
zaakceptowana w sercach – oświeci sumienia.”
16 września 2014. Jezus mówi: „Te czasy są poważne, gdyż
dusze wydają się niezdolne do odróżnienia dobra od zła.
Dlatego ofiarowuję tutaj Pieczęć Postrzegania. Wartości
świata spowodowały akceptację zła i dla wielu ta akceptacja
stała się ważniejsza niż Światło Prawdy. Żyjecie obecnie w
społeczeństwie moralnej dekadencji. Sprawiedliwi są
prześladowani za sprzeciwianie się tej degeneracji. Musicie
być odważni w swoich przekonaniach. Nie poddawajcie się
moralnemu relatywizmowi. Tutaj, na terenie tej posesji, dam

wam siłę wytrwania w Prawdzie. Udzielę wam mojego
Błogosławieństwa Prawdy."
17 września 2014. Jezus mówi: „Każda dusza jest dla Mnie
cenna i zasługuje na to, aby jej pokazać Światło Prawdy.
Ponieważ te czasy są tak złe, więc będę nadal docierał do
wszystkich ludzi i wszystkich narodów poprzez tą
Posłanniczkę i na tym świętym miejscu. Udzielę Mojego
Błogosławieństwa Prawdy wszystkim, którzy tu przyjdą ze
szczerym sercem. To Błogosławieństwo objawi duszy
samopoznanie, aby pogłębić jej duchową podróż do Komnat
Naszych Złączonych Serc. Dezorientacja co do tego, jaka
władza jest godna w Moich Oczach, zostanie usunięta. W ten
sposób dusza będzie mniej skłonna do tego aby wspierać lub
podążać za nieprawdą i skorumpowanymi przywódcami.
Dusza łatwiej odróżni dobro od zła.”
17 września 2014. Maureen pyta: „Jezu, jaka jest różnica
między Pieczęcią Postrzegania a Błogosławieństwem
Prawdy?”
Jezus mówi: „Błogosławieństwo Prawdy pomaga duszy
dogłębniej odkryć kompromis prawdy i nadużycia autorytetu
władzy.”
Maureen pyta: „Czy działa wstecz, obejmując tych,
którzy już tu przybyli?”
Jezus mówi: „Nie”.
Maureen pyta: „Czy dana osoba musi przyjść na teren
nieruchomości, aby je otrzymać?”
Jezus mówi: „Tak”.
Maureen pyta: „Czy każdy, kto tu przychodzi, otrzymuje
je?”
Jezus mówi: „Tylko ci, którzy przychodzą ze szczerym
sercem.”
18 września 2014. Jezus mówi: „Pytasz o Moje oświadczenie,
że Błogosławieństwo Prawdy zostanie udzielone tym, którzy
przyjdą na teren posiadłości ze szczerym sercem. Szczere
serce jest sercem wolnym od wszelkich ukrytych motywów
wyszukiwania błędów w odniesieniu do tej Misji. Jest to
podobne do Moich instrukcji dotyczących postrzegania.
Postrzeganie nie jest procesem śledczym, który ma wspierać z
góry przyjęte poglądy. Prawdziwe postrzeganie poszukuje
Prawdy i jest otwarte na Prawdę. Wielu przyjeżdża tutaj z
nadzieją znalezienia negatywów i aby poprzeć pochopne
osądy. Tym odmówię Mojego Błogosławieństwa Prawdy; ale
tym, którym udzielam tego Błogosławieństwa, Prawda
zostanie objawiona. Będą oświeceni co do tego, gdzie istnieje
kompromis Prawdy i kto nadużywa władzy. To są ci, których
schronię w Moim Bolesnym Sercu."
27 września 2014. Jezus mówi: „Moi bracia i siostry, zdajcie
sobie sprawę z tego, w jak złych czasach teraz żyjecie. Jest to
okres błędu, kiedy grzech jest na nowo zdefiniowany i
przeoczany. Jest to okres bluźnierstwa i ohydy, stworzonych
przez dezorientację złego. Dlatego przychodzę do was z Moim
Bolesnym Sercem, wzywając was abyście dostrzegli nadużycia
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władzy i kompromis Prawdy. Dlatego łaskawie ofiarowuję
wam
Moje
Błogosławieństwo
Prawdy.
Tym
błogosławieństwem namaszczam was apostolstwem.
Wzywam was, abyście byli apostołami Prawdy - Prawdy
Świętej Miłości. Interweniuję w sumieniu człowieka,
pomagając mu dostrzec różnicę pomiędzy dobrem a złem.
Pomagam ludzkości dostrzec, że nie każdy autorytet jest
sprawiedliwym autorytetem, zasługującym na ślepe
posłuszeństwo. To jest godzina, kiedy sumienia muszą być
dobrze uformowane w Prawdzie dobra przeciw złu zgodnie z
przykazaniami. Nie wolno wam sie poddawać dezorientacji.
Dezorientacja jest przeszkodą na drodze do zbawienia.
Przykazania nie są i nigdy nie były przedmiotem dyskusji.
Grzech jest grzechem. Nie wybierajcie najwygodniejszej lub
najprzyjemniejszej drogi. Wzywam was do Światła Prawdy. To
wybierzcie."
29 września 2014. Św. Michał Archanioł mówi: „Chwała
Jezusowi. Przychodzę dzisiaj dzięki pozwoleniu Jezusa, aby
zaakcentować wagę rozpoznawania dobra od zła. W
dzisiejszych czasach Szatan z powodzeniem maskuje zło pod
postacią dobra. Czyni to poprzez zatajanie ukrytych planów,
posługując się ludźmi o wysokim autorytecie i randze w
świecie oraz promując w sercach miłość do światowego
szacunku, pieniędzy i władzy. Takie ambicje sprzeciwiają się
pokorze i Świętej Miłości. W dzisiejszych czasach ludzie nie
pojmują, jak ważne jest rozpoznawanie zła takiego, jakim jest,
pomimo zewnętrznych pozorów. Musisz zidentyfikować
wroga, zanim będziesz mógł z nim walczyć. Zło jest najczęściej
zamaskowane jako dobro – aby tym sposobem zdobyć punkt
zaczepienia w duszach, ktore maja dobre intencje. Z tych
powodów Błogosławieństwo Prawdy i Pieczęć Postrzegania
oferowane tutaj na terenie tej posiadłości zyskały na
znaczeniu w walce między dobrem a złem. Błogosławieństwo
Prawdy daje duszy niezachwianą determinację do odkrycia
Prawdy i zdemaskowania zła.”
10 listopada 2014. Matka Błogosławiona mówi: „Drogie
dzieci, musicie sobie teraz uświadomić to, że każdy konflikt
jest walką dobra ze złem w sercach. Dusze, które tu
przychodzą i otrzymują Pieczęć Postrzegania, jak również
Błogosławieństwo Prawdy, nie są uwolnione z wyboru
nieprawdy nad Prawdą. Pozostaje to kwestią wolnej woli, w
którą Bóg nie ingeruje. Jednak ta Pieczęć i to
Błogosławieństwo pomagają wyraźniej zdefiniować dobro w
przeciwieństwie do zła, dzięki czemu duszy jest trudniej
przeciwstawić się Prawdzie dobra. Serce pozostaje otwarte na
Prawdę, unikając chorej ambicji i własnego interesu.”
19 grudnia 2014. Jezus mówi: „Jak przyjdziesz na teren
posiadłości,
otrzymasz
Pieczęć
Postrzegania
i
Błogosławieństwo Prawdy, ale pod warunkiem, że nie
będziesz szukać powodów, by nie wierzyć. Prawdziwa
umiejętność postrzegania to poszukiwanie Prawdy bez z góry
przyjętej opinii lub pragnienia osiągnięcia określonego
rezultatu.”

27 stycznia 2015. Maryja, Schronienie Świętej Miłości mówi:
„Jeszcze raz – tak jak zawsze – zapraszam wszystkich ludzi i
wszystkie narody do tego miejsca modlitw, abyście otrzymali
Pieczęć Postrzegania i Błogosławieństwo Prawdy. Bez tych
specjalnych darów łatwo dajecie się nabrać na
zaakceptowanie zła jako dobra. Pójście na kompromis stało
się waszym priorytetem, a swoją wiarę pokładacie w
niegodnych opiniach innych. Rezultatem tego jest
dezorientacja w dzisiejszym świecie, gdzie, kto mówi liczy się
więcej niż to, co mówi. [Na przyklad, jeśli władca systemu
totalitarnego mówi, że kobiety mają prawo do aborcji, to traci
na znaczeniu fakt, że aborcja jest morderstwem i w związku z
tym jest sprzeczna z Bożymi Prawami.] Oferowane tu łaski są
dane po to, aby rozszyfrować opinie w sercach, które
sprzeniewierzają się Prawdzie. Ci, którzy tu przyjeżdżają,
muszą być gotowi do rezygnacji z takich opinii, jeśli sobie to
uświadomią dzięki tym łaskom. Czasami to, co dusze uznają
za dobre, wygląda dobrze na pierwszy rzut oka, ale jest tam
ukryty plan, który jest szatański. Błogosławieństwo Prawdy
pomaga duszy zrozumieć to, co jest w ukryciu. Pieczęć
Postrzegania pomaga duszy rozpoznać dokąd jest
prowadzona. Oczywiście zło próbuje zdyskredytować te
Prawdy.”
30 maja 2015. Jezus mówi: „Pytasz w swoim sercu o różnicę
między Pieczęcią Postrzegania a Błogosławieństwem Prawdy.
Pieczęć Postrzegania pomaga duszy odkryć różnicę między
dobrem a złem. Błogosławieństwo Prawdy pomaga duszy
odkryć Prawdę we wszystkich sytuacjach. Zauważ, że w
każdym przypadku mówię «pomaga duszy». To nie jest magia.
Dusza musi współpracować z otrzymaną łaską.”
15 czerwca 2015. Maryja, Schronienie Świętej Miłości mówi:
„Dzisiaj proszę zrozum jak ważne są pokora i miłośc w
osiągnięciu osobistej świętości. Te dwie cnoty są magazynem
wszystkich pozostałych cnót. Jeśli jest jakikolwiek port wejścia
do tego magazynu, Szatan go znajduje. Jest złodziejem, który
otacza ten magazyn, próbując włamać sie poprzez jego
zabezpieczenie. Bramą do tego magazynu pokory i miłości
jest Prawda. Okna wychodzące na świat to pokusy. Droga
prowadząca do magazynu to poszukiwanie Prawdy, a kluczem
otwierającym drzwi jest przekonanie sumienia. Dach jest
Opończą Mojego Schronienia. Wiedząc o tym, pojmijcie
ważność Pieczęci Postrzegania i Błogosławieństwa Prawdy,
które w tym miejscu objawień są dawane za darmo. To dzięki
tym łaskom możesz odkryć swoje «szczeliny», którymi Szatan
wkrada się do twojego magazynu. Może to być poczucie winy
za przeszłość, lęk przed przyszłością, nieprzebaczenie lub
jakakolwiek słabość w cnocie. Ale masz wbudowany alarm
antywłamaniowy. Jest nim brak pokoju. Gdy ten alarm
zabrzmi, wycofaj się i weź pod uwagę drogę, którą złodziej
wchodzi.
(22 marca 2021)
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Różaniec 5-dekadowy Różaniec 1-dekadowy Różaniec branzoletka
7 października 2013/Święto Matki Bożej Różańcowej. Matka Boża
ukazuje się jako Maryja, Schronienie Świętej Miłości. Trzyma Bolesne
Serce Jezusa, które jest owinięte Różańcem Nienarodzonych. Mówi:
„Chwała niech będzie Jezusowi.”
„To jest Niebiańskie Porozumienie Pokoju z ziemią. Odmawiajcie
Różaniec Nienarodzonych, aby położyć kres aborcji. To pocieszy Bolesne
Serce Mojego Syna i rozwiąże dzielące was różnice. Jeśli posłuchacie,
drogie dzieci, będziecie mieć pokój. Jeśli będziecie dalej podążać drogą
samozniszczenia, nie będę mogła ochronić was przed konsekwencjami.
To dzięki waszym wysiłkom możecie zmienić przyszłość. Proszę,
zrozumcie, że upływ czasu przybliża wam spełnienie Moich Słów.”
„Aborcja to zły owoc kompromisu Prawdy i nadużycia władzy: są to
krzywdy, które powodują intensywną boleść Serca Mojego
Umiłowanego Syna. To można zmienić przez Różaniec Nienarodzonych:
serca mogą się zmienić i zło aborcji może być zatrzymane. Musicie mi
pomóc. Błagam was o pomoc."
„Drogie dzieci, jeśli odmawiacie Różaniec Nienarodzonych lub Koronkę
Nienarodzonych przeciwko aborcji, wtedy robicie wszystko, co w danej
chwili w waszej mocy, aby pocieszyć Najboleśniejsze Serce Mojego Syna.
Jest to grzech, który najbardziej uosabia narcyzm serca dzisiejszego
świata i wzywa Bożą Sprawiedliwość.” „Wasze modlitwy mogą ratować
życie.”
28 października 2013. Matka Najświętsza mówi: „Chwała niech będzie
Jezusowi.”
„Dzisiaj powiadam wam, ci, którzy są poświęceni Naszym Złączonym
Sercom, muszą również być oddani propagowaniu Różańca
Nienarodzonych i Koronki Nienarodzonych. Nasze Złączone Serca nigdy
nie odniosą zwycięstwa, dopóki aborcja nie zostanie pokonana.”
„To oczywiście jest Wolą Bożą. Każda część Woli Bożej działa razem.
Dlatego Zwycięstwo Złączonych Serc zbiega się ze zwycięstwem nad
aborcją. Serca świata nie można nawrócić przez Konsekrację Naszym
Zjednoczonym Sercom, dopóki aborcja nie zostanie pokonana.”
„Zwycięstwo Naszych Złączonych Serc nastąpi w jedności z Nową

Różaniec Nienarodzonych na palec

Koronka Nienarodzonych

Jerozolimą, kiedy nie będzie już legalnej zachęty do moralnej
degeneracji.”
9 grudnia 2013 / Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Najświętsza Dziewica Maryja mówi: „Chwała niech będzie Jezusowi.”
„Święto, które Kościół dzisiaj obchodzi – Niepokalanego Poczęcia –
można docenić jedynie w kontekście, że Bóg stwarza ludzkie życie w
momencie poczęcia. Jednak w tym wieku zamieszania i kompromisów,
ta Prawda jest ze wszystkich stron kwestionowana.”
„Niebo utrzymuje w mocy tą Prawdę w Koronce Nienarodzonych i
Różańcu Nienarodzonych. Jednak dzisiaj ludzkość poszukuje tylko
własnych przyjemności w oderwaniu od rzeczywistości.* To sprowadza
moralność świata do nowego niskiego poziomu, degradując związek
człowieka z jego Bogiem. Niestety, ludzkość nie widzi swojego dobrobytu
jako uzależnionego od dobrego i pełnego miłości związku z Bogiem.
Zamiast tego człowiek wybiera wiarę w wytyczanie swojego własnego
kursu i w bycie panem własnego losu.”
„W ten świąteczny dzień, proszę, zrozumcie, że to Bóg rządzi. To
Bóg ma Plan Generalny.”
„Wola Boża jest zawsze obecna. To jest On, Który wszystkim
nadzoruje. Człowiek nie może nawet próbować zrozumieć lub próbować
kontrolować nieskończonych szczegółów tego Planu Generalnego.
Bądźcie błagalnymi instrumentami. Nie niszcie rozmyślnie tego, co Bóg
stwarza w łonie matki. Współpracujcie z Bożym planem życia.”
„Moje Poczęcie przyniosło wam waszego Odkupiciela.”
* Rzeczywistość jest Prawdą. Prawda jest rzeczywistością.

Aby zamówić lub uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z:
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH 44039
Telefon: 440-327-4532 Faks: 440-327-7986
E-mail: customerservice@RosaryoftheUnborn.com
Zamówienia na stronie: www.RosaryoftheUnborn.com
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Matka Boża daje światu:
RÓŻANIEC NIENARODZONYCH

KORONKĘ NIENARODZONYCH

7 października 1997 / Święto Matki Bożej Różańcowej. 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. 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 się Mnie ofiarowali. Nie mogę polegać na
przywództwie Kościoła aby poprzez Różaniec zjednoczył wysiłek w celu
pokonania wroga. Nawet Moje objawienia – za przyczyną wysiłku
Szatana aby udaremnić Moje plany – spowodowały podział.“
„Dlatego 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 Płomienia 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.”

24 marca 2013. Matka Najświętsza mówi: „Chwała niech będzie
Jezusowi”.
„Przychodzę z kolejną ważną bronią do walki z aborcją. Jak wiecie,
aborcja jest jedynym przestępstwem, które – jeśli zostanie pokonane –
zmieni przyszłość świata. Broń, którą wam teraz daję, to Koronka
Nienarodzonych.”

Obietnice związane z odmawianiem Różańca
Nienarodzonych
1.

„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
ten specjalny sakramental*, którym możecie uleczyć Moje
Matczyne Serce. (...) To jest specjalna łaska związana z tym
właśnie różańcem.” (Matka Boża jako Matka Bolesna – 2 lipca
2001)

Matka Najświętsza wyciąga paciorki z pięcioma kompletami
trzech Zdrowaś Maryjo i jednym Ojcze Nasz – podobne do paciorków
Koronki do Złączonych Serc. Paciorki są jak paciorki na Różańcu
Nienarodzonego.
Mówi: „Każdy komplet – składający sie z jednego Ojcze Nasz i
trzech Zdrowaś Maryjo – módlcie się w następujących intencjach:”
„Komplet 1 - Uznanie przez wszystkich, że Bóg stwarza ludzkie życie w
momencie poczęcia.”
„Komplet 2 - Zakończenie wszelkiej legalnej aborcji.”
„Komplet 3 - Za wszystkie kobiety w ciąży – aby ceniły drogocenne
życie w sobie.”
„Komplet 4 - Ukształtowanie sumienia w Prawdzie dla każdego, kto
rozważa aborcję.”
„Komplet 5 - Uzdrowienie wewnętrzne dla wszystkich, którzy byli w
jakikolwiek sposób zaangażowani w aborcję:


Opiekunów chorych i potrzebujacych pomocy;
Ustawodawców;
Tych, którzy w swoich myślach, słowach, czynach
lub braku działania popierali lub
popierają
aborcję.”
„Na zakończenie odmów następującą modlitwę:”
„Ojcze Niebieski, przebacz temu pokoleniu arogancję aborcji.
Ulecz wiele ran, jakie aborcja zadała w naszych sercach, na świecie i w
naszym związku z Tobą. Zjednocz nas w Prawdzie. Amen.”
Obietnice związane z odmawianiem Koronki Nienarodzonych
(Podyktawane przez Matkę Najświętszą 25 marca 2013)

*Uwaga: Różaniec ten musi być poświęcony przez katolickiego
księdza, aby stał się sakramentalem.
2.

3.

"Każde «Ojcze Nasz» odmówione na Różańcu Nienarodzonych
ukoja Moje cierpiące Serce. Powiem wiecej, wstrzymuje ono Rękę
Sprawiedliwości.” (Jezus – 3 sierpnia 2001)
„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. (…) 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.” (Jezus – 3 sierpnia 2001)
„Jeśli grupa ludzi się zbierze by się z glębi serca modlić za
nienarodzone dzieci 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.” (Jezus – 28 lutego 2005)

Matek i ojców;





1.

„Za każdym razem, gdy modlisz się Koronkę z calego serca, jakaś
dusza, która rozważa aborcję, dozna przemiany serca.”

2.

„Za każdym razem, gdy modlisz się Koronkę z calego serca, jakaś
dusza pogodzi się z Prawdą o tym, czym naprawdę jest aborcja –
odebraniem życia.”

3.

„Koronka jest środkiem pojednania między sercem człowieka a
Sercem Boga, które jest tak bardzo zranione przez grzech
aborcji.”

29 stycznia 2014. Matka Najświętsza objawia sie jako Maryja,
Schronienie Świętej Miłości. Mówi: „Chwała niech będzie Jezusowi.”
„Moja Koronka Nienarodzonych jest ważna, ponieważ wskazuje
na błąd aborcji, znaczenie życia w łonie matki i wnosi prośbę o
uzdrowienie serc wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą
w aborcji. Odmawiajcie ją codziennie.”
(22 marca 2021)

Holy Love Ministries 37137 Butternut Ridge Rd. North Ridgeville, OH 44039 ▪ 440-327-8006 ▪ MAMSHL@holylove.org ▪ www.holylove.org ▪ zjednoczoneserce.com

RÓŻANIEC NIENARODZONYCH NA PALEC
Z Różańcem Nienarodzonych na
palec, a pobłogosławionym przez
księdza, związane są te same
łaski, jak z dużym 5-dekadowym i
małym 1-dekadowym
Pierwotnie stworzony dla krajów ubogich, Różaniec Nienarodzonych na palec został udostępniony Stanom Zjednoczonym
i innym krajom, aby szybko zwiększyć wysiłek modlitewny o położenie kresu aborcji, jednocześnie zapewniając niedrogi sposób
na szerzenie nabożeństwa do Różańca Nienarodzonych.
Ta strona tego różańca na palec, która przypomina łzy dziecka, jest podobna do oryginalnego Różańca Nienarodzonych
zaprojektowanego przez Matkę Najświętszą. Przypomina mały, 1-dekadowy różaniec z czerwonym krzyżem „Ojcze Nasz” i 10
paciorkami „Zdrowaś Maryjo” w kształcie łez. Obrazy niemowląt przypominają nam, że każde nienarodzone dziecko jest
człowiekiem. Modlitwa „Jezu Chroń i Ratuj Nienarodzonych” w języku angielskim i hiszpańskim znajduje się na odwrocie.

Obietnica Matki Najświętszej
„Zapewniam (...), 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.” (Matka Bolesna – 2 lipca 2001)

MEDAL SZKAPULARNY ZŁĄCZONYCH SERC

Ten potężny medal działa jak bariera przed złem. Przód medalu przedstawia Wizerunek Złączonych Serc Jezusa i Maryi z
następującym napisem na jego odwrocie: United Hearts of Jesus and Mary, Triumph and Reign („Złączone Serca Jezusa i
Maryi, triumfujcie i królujcie”).
„Moi bracia i siostry, noście zawsze Szkaplerz Złączonych Serc, gdyż jest to znak dla Szatana, że należycie do Mojej Matki i do
Mnie. To znak, że już bierzecie udział w Naszym Zwycięstwie i Triumfie." (Jezus - 25 lipca 1999)
Obietnice związane ze Szkaplerzem Złączonych Serc
(Przekazane przez Jezusa 2 października 1995)
(Dotyczy zarówno szkaplerza zrobionego z materiału jak i medalu)
1.
2.
3.
4.
5.

„Stanowi barierę przed złem, rozpraszająca konflikty i zamęt w sercu tego, kto go nosi.”
„Zaprowadzi duszę w objęcia Naszych Dwóch Serc.”
„Sprawi przekonanie serca, które objawi noszącemu wady, z których sobie nie zdawał sprawy. W ten sposób dusza
zostanie poprowadzona głębiej do świętości.”
„Pogłębi nabożeństwo do Mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii.”
„Ci, którzy wiernie go noszą, zostaną objęci Świętą i Boską Miłością i nie umrą nagłą i nieprzewidzianą śmiercią [w stanie
grzechu ciężkiego].”
(22 marca 2021)

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić Różaniec Nienarodzonych albo szkaplerz, skontaktuj się z:
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Telefon: 440-327-4532 E-mail: customerservice@rosaryoftheunborn.com Strona: www.RosaryoftheUnborn.com
Holy Love Ministries 37137 Butternut Ridge Rd. North Ridgeville, OH 44039 ▪ 440-327-8006 ▪ MAMSHL@holylove.org ▪ www.holylove.org ▪ zjednoczoneserce.com

NABOŻEŃSTWO DO BOLESNEGO SERCA JEZUSA
Twojego Bolesnego Serca. Proszę, skoryguj sumienia,
aby żyły w Prawdzie i sprawiedliwie wykonywały
obowiązki wszelkiej pozycji władzy. Amen.”

1 sierpnia 2013
„Ja jestem Twój Jezus, Wcielony i zrodzony. Dziś
przyszedłem przekazać światu te obietnice, które złożę
każdemu, kto jest oddany Mojemu Bolesnemu Sercu.”

Obietnice
1.

2.

3.

17 lipca 2013
Matka Błogosławiona mówi: „Chwała Jezusowi.
Zawierzam wam jeszcze jedno nabożeństwo, które ma być
propagowane na świecie. Jest to Nabożeństwo do Bolesnego Serca Jezusa. W obecnych czasach Mój Tytuł –
Schronienie Świętej Miłości – jest pocieszeniem dla Jezusa.
Nabożeństwo do Naszych Złączonych Serc jest duchowym
lekarstwem przeciwko złu, a podróż przez Święte Komnaty
jest drogą do Woli Bożej. Nabożeństwo do Bolesnego
Serca Jezusa leczy rany zadane Jego Najdroższemu Sercu
przez dusze, które nie traktują poważnie własnego
zbawienia i te, które akceptują błąd zamiast Prawdę. Jezus
pragnie złagodzić Swoją nadchodzącą Sprawiedliwość, ale
potrzebuje waszej pomocy. Głębokie oddanie się Jego
Bolesnemu Sercu pomoże zatrzymać Ramię Sprawiedliwości i osłabić jego nadchodzące ciosy. Proszę, propagujcie tą modlitwę:”

Modlitwa do Bolesnego Serca Jezusa
„Bolesne Serce Jezusa pomóż każdej duszy
rozpoznać potrzebę pracy nad swoim zbawieniem w
każdej obecnej chwili. Pokaż każdej duszy w jaki
sposób odseparowuje się od Ciebie i jak zasmuca
Twoje Serce. Doprowadź każdą duszę do Światła
Prawdy, gdzie nie będzie już dłużej zasmucać Twojego
Bolesnego Serca. Amen.”

26 lipca 2013
„Ja jestem Twój Jezus, Wcielony i zrodzony. Wiesz, że
Moje Serce opłakuje nad utratą dusz z powodu
nadużywania władzy i autorytetu oraz kompromisu Prawdy.
Pragnę ci teraz przekazać konsekrację do Mojego
Bolesnego Serca, która – jeśli będzie szczerze odmawiana
– posłuży jako zadośćuczynienie Mojemu Sercu i
pojednanie z Nim.”

Konsekracja do Bolesnego Serca
„Drogi Jezu, z całego serca pragnę ukoić Twoje
Bolesne Serce. Widzisz dusze, które w każdej chwili
obecnej idą na zatracenie z powodu kompromisu
Prawdy i nadużycia władzy.”
„Przyjmij moje małe i wielkie krzyże, które noszę
każdego dnia jako zadośćuczynienie za Ciernie i Rany

„Ci, którzy są oddani Mojemu Bolesnemu Sercu
dostaną odwagę, aby stanąć w obronie Prawdy, bez
względu na opozycję.”
„Ci, którzy są oddani Mojemu Bolesnemu Sercu, a
będą prześladowani z uwagi na nadużycia władzy,
otrzymają łaskę wytrwania w sprawiedliwości.”
„Tym, którzy są oddani Mojemu Bolesnemu Sercu będą
udzielone niezwykłe względy za wstawiennictwem
Niepokalanego Serca Mojej Matki, bo Ona jest
najbardziej wdzięczna tym, którzy starają się pocieszyć
Jej Syna.”

„Nabożeństwem do Mojego Bolesnego Serca może
być modlitwa do Mojego Bolesnego Serca, Poświęcenie
się Mojemu Bolesnemu Sercu lub zwykły akt strzelisty w
ciągu dnia:”

Akt strzelisty do Bolesnego Serca
„Bolesne Serce Jezusa, zmiłuj się nade mną.”

4 sierpnia 2013
Matka Błogosławiona mówi: „Chwała Jezusowi.”

Modlitwa wstawiennicza Bolesnego Serca
„Niepokalane Serce Maryi, spójrz na moje
nabożeństwo do Bolesnego Serca Twojego Syna i
udziel mi tej łaski: ________.”
„Odmawiaj tą modlitwę w potrzebie.”

4 listopada 2013
Matka Błogosławiona mówi: „Chwała Jezusowi. Dziś
ponownie przychodzę do was jako Opiekunka Waszej
Wiary. Wiara może być podważana i atakowana na wiele
sposobów: pewne nieokiełznane przyjemności, miłość do
reputacji i technologii, a nawet pewne tradycje kulturowe.
Jeśli dusza szuka Mojej Pomocy w tych zagrożeniach
Wiary, otrzyma ją. [Teraz trzyma Ona Bolesne Serce
Jezusa.] Obecnie Mój Syn powiadomił was o dwóch bardzo
znaczących sposobach jakimi Szatan będzie atakował
Tradycję Wiary w tych złych czasach, w nadchodzących
czasach. Zły użyje nadużycia władzy i autorytetu w
połączeniu z kompromisem Prawdy, aby przeciwstawić się
Tradycji Wiary. Jeśli nie jesteście świadomi tego
zagrożenia, wtedy stajecie się bezbronni. Szukajcie
schronienia w Bolesnym Sercu Mojego Syna, aby mógł
wam pokazać sidła Szatana. Ta prosta modlitwa:

Akt strzelisty do Bolesnego Serca
„Bolesne Serce Jezusa, przyjdź mi z pomocą”
będzie waszą silną bronią w odkrywaniu planów zła.”
(22 marca 2021)
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Przegląd członkostw ekumenicznych
apostolatów świeckich w Holy Love
ŚWIECKI ZAKON MISYJNYCH SŁUG ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI (MSŚM) jest ekumenicznym
stowarzyszeniem świeckim, które zostało założone przez Matkę Bożą w 1995 roku w celu wezwania
wszystkich ludzi do powszechnego i ekumenicznego wysiłku aby odnawiać swoje dusze i przywracać je
do miłości. Jak powiedział Św. Michał 23 maja 2006 roku: „Każda dusza jest powołana do tego, aby byc
Misyjnym Sługą Świętej Miłości.” Misyjni Słudzy Świętej Miłości żyją i propagują Przesłanie Świętej i
Boskiej Miłości. Potencjalni członkowie mogą wstąpić do Świeckiego Zakonu po dokonaniu trzydniowej
Konsekracji do Płomienia Świętej Miłości. Jako MSŚM żyją oni według prostej Reguły Życia, która
obejmuje codzienne poświęcenie się Maryi, Schronieniu Świętej Miłości i codzienny rachunek sumienia
przy użyciu Świętej Miłości jako miary. Ci MSŚM, którzy pragną głębszej duchowości i osobistej świętości,
mogą następnie wstąpić do Bractwa Złączonych Serc. (Zauważ: członkostwo w Świeckim Zakonie jest w
pełni wyjaśnione w „Confraternity of the United Hearts Member Handbook” i w książeczce „Confraternity
Prayer Life”, które są dostępne w United Hearts Bookstore in na stronie Holy Love.)
Warunek członkostwa: Otwarte dla osób świeckich, które przejdą przez 3-dniowe przygotowanie serca
do Konsekracji, a następnie dokonają osobistej Konsekracji do Płomienia Świętej Miłości. Wymaga to
zaangażowania w dążeniu do osobistej świętości poprzez życie w Świętej Miłości.
BRACTWO ZŁĄCZONYCH SERC jest ekumenicznym stowarzyszeniem świeckim, które zostało
założone w 2000 roku w odpowiedzi na prywatne objawienia otrzymane przez amerykańską wizjonerkę
Maureen Sweeney-Kyle. Celem bractwa jest uświęcenie swoich członków i zbawienie ich dusz, w sposób
dostosowany do stanu świeckiego. Bractwo to jest ekumeniczne, które wzywa wszystkich ludzi – bez
względu na ich wyznanie – do Złączonych Serc, aby się zjednoczyli w miłości. Członkowie są znani jako
„członkowie Bractwa”. Potencjalni członkowie muszą najpierw wstąpić do Świeckiego Zakonu Misyjnych
Sług Świętej Miłości, a następnie odmówić prostą modlitwę członkowską Bractwa. Członkowie starają się
żyć wedlug Świętych i Boskich Orędzi Miłości w każdym aspekcie swojego życia. Nadal żyją zgodnie z
Regułami Życia MSŚM, dążąc do osobistej świętości poprzez wędrówkę przez Komnaty Złączonych Serc.
Członkowie Bractwa akceptują głębszą duchowość z bardziej solidnym codziennym życiem
modlitewnym, podejmując w tym kierunku szczery wysiłek, jeśli pozwalają na to osobista sytuacja i
okoliczności. (Zauważ: członkostwo w Bractwie jest w pełni wyjaśnione w „Confraternity of the United
Hearts Member Handbook” i w książeczce „Confraternity Prayer Life”, które są dostępne w United Hearts
Bookstore in na stronie Holy Love.)
Warunek członkostwa: Najpierw należy zostać Misyjnym Sługą Świętej Miłości, a następnie odmówić
modlitwę aby zostać członkiem Bractwa. Wymaga to zobowiązania do codziennej modlitwy, osobistej
świętości i wzrostu duchowego poprzez wędrówkę przez Komnaty.
Zauważ: Z pomocą powyższych dwóch ekumenicznych apostolatów świeckich, członkowie mogą odbyć
wędrówkę osobistej świętości przez Komnaty Złączonych Serc na wyżyny miłości i do jedności z Wolą Bożą.
STOWARZYSZENIE DZIECI ZŁĄCZONYCH SERC (SDZS) jest ekumenicznym stowarzyszeniem
świeckim, które zostało założone przez Matkę Bożą w 2012 roku, aby modlić się o poświęcenie serca
świata Złączonym Sercom. Członkowie są oddani Złączonym Sercom i codziennie odmawiają trzy
modlitwy: „Konsekrację serca świata do Złączonych Serc”, „Konsekrację do Złączonych Serc” i „Koronkę
Złączonych Serc” za zwycięstwo Złączonych Serc w sercu świata. Członkowie spotykają się regularnie we
wszystkich częściach świata, aby modlić się o pokój we wszystkich sercach za pośrednictwem Świętej
Miłości. Liderzy grup modlitewnych SDZS zbierają się co roku w Maranatha Spring i Shrine, zgodnie z
prośbą Matki Bożej.
Warunek członkostwa: Otwarte dla osób świeckich, którzy są oddani Złączonym Sercom i którzy są
zobowiązani do codziennej modlitwy.
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ŚWIECCY BRACIA ZŁĄCZONYCH SERC jest ekumenicznym stowarzyszeniem świeckich
mężczyzn, które zostało założone przez Matkę Bożą w 2016 roku, aby wszędzie szerzyć Prawdę o
Orędziach Świętej i Boskiej Miłości. Ich głównym celem jest propagowanie „Konsekracji serca świata do
Złączonych Serc”. Członkowie są oddani modlitwie i wyrzeczeniom, modląc się za Misję Świętej Miłości i
o nawrócenie grzeszników. Świeccy bracia zobowiązują się do podjęcia szczerych starań w
następujących sytuacjach, o ile pozwalają na to osobista sytuacja i okoliczności:
 Noszą znaczek Świeckich Braci Złączonych Serc.
 Są oddani duchowości Złączonych Serc, opisanej w „Confraternity of the United Hearts Member
Handbook”.
 Modlitwy i osobiste ofiary:
o Codziennie modlą się „Konsekrację serca świata do Złączonych Serc”.
o Uczestniczą w Godzinach Świętych Zadośćuczynienia w intencji nawrócenia serca świata.
o Tworzą grupy modlitewne, aby modlić się o Misję Świętej i Boskiej Miłości oraz o
nawrócenie grzeszników, jak także by dyskutować sposoby ewangelizacji.
o Rozpowszechniają wszędzie Prawdę o Orędziach; propagują „Konsekrację serca świata do
Złączonych Serc” i Orędzia Świętej i Boskiej Miłości.
o Służą ubogim poprzez Centra Misji Życia.
o Asystują kapłanom, kiedy tylko jest to możliwe.
 Zgodnie z prośbą Jezusa gromadzą się raz w roku w Maranatha Spring i Shrine.
Warunek członkostwa: Otwarte dla świeckich mężczyzn, samotnych lub żonatych, którzy są oddani
duchowości Złączonych Serc i są zobowiązani do modlitwy i poświęcenia.
SIOSTRY BOSKIEJ MIŁOŚCI jest ekumenicznym stowarzyszeniem kobiet świeckich, które zostało
założone przez Matkę Bożą w 2016 roku w celu propagowania Świętej Miłości – w szczególności Koronki
Nienarodzonych i Różańca Nienarodzonych. Noszą znaczek, który jest zrobiony z jednego paciorka
Różańca Nienarodzonych.
Warunek członkostwa: Otwarte dla niezamężnych, owdowiałych, rozwiedzionych lub zamężnych kobiet
świeckich, które stają w obronie życia i które są oddane życiu w Świętej Miłości oraz w propagowaniu i
promowaniu Świętej Miłości w sercach, szczególnie poprzez odmawianie Koronki Nienarodzonych i
Różańca Nienarodzonych.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB ZAPISAĆ SIĘ DO ŚWIECKIEGO APOSTOLATU
Zadzwon na numer: 440-327-8006 ext. 238

E-mail: MAMSHL@holylove.org

Odwiedź naszą stronę internetową www.holylove.org i wybierz Army of Truth w nagłówku
strony. Następnie kliknij na Lay Associations & Memberships.






Aby zamówić:
„The Confraternity of the United Hearts Member Handbook”
„The Confraternity of the United Hearts Prayer Life” (książeczka)
Różaniec Nienarodzonych
Koronkę Nienarodzonych
Skontaktuj się z:
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
Telefon: 440-327-4532
E-mail: customerservice@rosaryoftheunborn.com
Strona internetowa: www.RosaryoftheUnborn.com
(22 marca 2021)
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JAK KORZYSTAĆ Z NASZEJ STRONY: holylove.org
Header Menu

JAK OTRZYMAĆ ORĘDZIA ŚWIĘTEJ MIŁOŚCI PRZEZ E-MAILA?
 W menu nagłówka, w sekcji Messages kliknij How to Receive Messages.
 W sekcji Subscribe to Our E-mail List wpisz swój adres e-mailowy.
 Ukończ wyzwanie CAPTCHA i kliknij Subscribe.

JAK WYŚWIETLIĆ NAJNOWSZE ORĘDZIA LUB JE WYSŁUCHAĆ
Jak wyświetlić najnowsze orędzie na naszej stronie
 W menu nagłówka, w sekcji Messages kliknij Latest Message.
Orędzia są publikowane na stronie natychmiast po ich przejrzeniu i zatwierdzeniu.
Jak słuchać cotygodniowych orędzi Nagrane orędzia są publikowane co tydzień.
 W menu nagłówka, w sekcji Messages kliknij Listen to Weekly Messages.

JAK ZŁOŻYĆ PROŚBĘ MODLITEWNĄ
Wszystkie otrzymane prośby modlitewne są dotykane do Punktu Błogosławieństwa Matki Bożej z
prośbą o Jej wstawiennictwo.
 W menu nagłówka, w sekcji Stay Connected kliknij Prayer Petitions Online.
 Kliknij na pole pustego okienka i wpisz swoją prośbę modlitewną.
 Ukończ wyzwanie CAPTCHA i kliknij Submit..
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JAK ZŁOŻYĆ ŚWIADECTWO


W menu nagłówka, w sekcji Stay Connected kliknij Testimonies.



Kliknij przycisk Submit Your Testimony.



Podaj wymagane informacje.



Ukończ wyzwanie CAPTCHA i kliknij Submit.

JAK PRZEDŁOŻYĆ ZDJĘCIE


W menu nagłówka, w sekcji Come & See kliknij Photo & Video Galleries.



Kliknij Submit a Photo.



Podaj wymagane informacje i prześlij plik ze zdjęciem.



Ukończ wyzwanie CAPTCHA i kliknij Submit.

JAK PRZESZUKIWAĆ ORĘDZIA
Przeszukuj orędzia według słów kluczowych, daty, przez kogo zostały przekazane lub ich dowolnej
kombinacji.


W menu nagłówka, w sekcji Messages kliknij Search Messages.
Jak przeszukiwać według słowa kluczowego (słów kluczowych)
Wpisz wyszukiwane hasło(a) do pola wyszukiwarki Custom Search. Jeśli szukasz konkretnej
frazy, wybierz Exact phrase match only. Na przyklad, aby przeszukać wszystkie orędzia z
frazą „Holy Love”, wpisz Holy Love w polu wyszukiwarki Custom Search i wybierz Exact
phrase match only.
Jak przeszukiwać według daty (dat)
Przeszukuj orędzia według konkretnego miesiąca, dnia, roku lub ich dowolnej kombinacji.

 Wybierz miesiąc w wyszukiwarce Any Month, dzień w wyszukiwarce Any Day i rok w
wyszukiwarce Any Year.
Na przyklad, aby wyszukać wszystkie Orędzia przekazane 5 maja, wybierz May w
wyszukiwarce Any Month i 5 w wyszukiwarce Any Day.
Zauważ, że możesz wybrać wiele opcji w każdym z tych pól.
Jak przeszukiwać przez kogo zostały przekazane
Przeszukuj orędzia według tego, komu zostały przekazane.

 Kliknij na wyszukiwarkę Given By Any i wybierz osobę (według tytułu).
Na przyklad, aby wyszukać wszystkie orędzia przekazane przez Dzieciątko Jezus, kliknij na
wyszukiwarkę Given By Any i wybierz The Child Jesus.





Zakończ każde wyszukiwanie poprzez kliknięcie na Search lub naciskając na klawisz Enter.
Wyniki pojawią się poniżej.



Kliknij View to Read aby zobaczyc cale orędzie(a). Kliknij Printer Friendly Page, aby wyświetlić
format przystosowany do druku. Kliknij Save Search aby zapisać wyniki na swoim komputerze.
Zobacz nasze sugestie wyszukiwania. Kliknij na wyszukiwarkę View All Suggested Search Terms i wybierz
dowolne słowo lub frazę. Spowoduje to wypełnienie pola wyszukiwania Custom Search. Pamiętaj, aby w
razie potrzeby wybrać opcję Exact phrase match only.
(22 marca 2021)

Holy Love Ministries 37137 Butternut Ridge Rd. North Ridgeville, OH 44039 ▪ 440-327-8006 ▪ MAMSHL@holylove.org ▪ www.holylove.org ▪ zjednoczoneserce.com

5. Za wewnętrzne uzdrowienie
wszystkich, którzy byli w jakikolwiek
sposób zaangażowani w aborcję:
 Matek i ojców
 Osób pracujących w opiece
zdrowotnej
 Ustawodawców
 Tych, którzy w swoich myślach,
słowach, czynach lub braku
działania, popierali lub popierają
aborcję.

2. Aby Prawdy Wiary, które są
dogmatami, nie były
kompromitowane, aby zadowolić
ludzkość, lecz były podtrzymywane.

„Drogie dzieci, to są grzechy, które
ranią Serce Mojego Syna – kompromis
Prawdy i nadużycie władzy – a które
szybko poszerzają przepaść między
Niebem a ziemią. Proszę was módlcie
się na jakimkolwiek różańcu: jeden (1)
Ojcze nasz i trzy (3) Zdrowaś Maryjo w
następujących intencjach:”
1. Aby ludzkość odkryła Prawdę różnicy
między dobrem a złem.
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo

  
KORONKA DO
BOLESNEGO SERCA JEZUSA

religijni, uznali grzech za grzech i w
żadnym wypadku nie udzielali
poparcia grupom „szczególnych
interesów” przez schlebianie im lub
przystosowanie się do nich.
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo

4. Aby żadne przywództwo nie
odbierało wolności religijnej.

Ojcze Niebieski, przebacz temu
pokoleniu arogancję aborcji. Ulecz wiele
ran, jakie aborcja zadała w naszych
sercach, na świecie i w naszym związku
z Tobą. Zjednocz nas w Prawdzie.
Amen.
(Matka Najświętsza – 24 marca 2013)

(Módl sie na paciorkach do jednej z koronek
lub na różańcu)

KORONKA NIENARODZONYCH

3. Aby wszyscy przywódcy, świeccy i

następującej

KORONKA DO
BOLESNEGO SERCA JEZUSA

  

(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo

(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
„Zakończ odmówieniem
modlitwy:”

KORONKA DO
ZŁĄCZONYCH SERC

(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
5. Aby wszyscy przywódcy, religijni i
świeccy, prowadzili swoje trzody –
jak dobrzy pasterze – ku ich
pomyślności, nie zważajac na
jakiekolwiek korzyści, na zwiększenie
władzy czy kierując sie wyrodną
władzą.
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(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
„Po czym módlcie się:”
Drogi Jezu, przyjmij proszę te modlitwy w
przebłaganiu za krzywdy wyrządzone
Twojemu Bolesnemu Sercu. Proszę Cie
abys poprzez tą Koronkę złagodził Swoją
Sprawiedliwość. Amen.
(Matka Najświętsza – 3 lutego 2014)
(22 marca 2021)
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Poniższe Koronki są modlitwami, które
składają się z pięciu zestawów jednego
Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, a każdy
z tych zestawów jest odmawiany w
konkretnych intencjach. Można je odmawiać
na
zaprojektowanych
do
tego
celu
paciorkach (takich jak do Koronki do
Złączonych
Serc
czy
do
Koronki
Nienarodzonych) lub na różańcu, używając
pierwszego Ojcze nasz i trzech paciorków
Zdrowaś Maryjo po krucyfiksie

KORONKA DO
ZŁĄCZONYCH SERC
(Módl sie na paciorkach do Koronki do
Złączonych Serc lub na różańcu)

1. Na cześć Najświętszego Serca Jezusa
Zapraszam was Moje dzieci, abyście sobie
uświadomiły
ogromną
głębię
i
doskonałość, które zawiera Serce Mojego
Umiłowanego Syna. Dajcie się wciągnąć w
to
Naczynie
doskonałej
Miłości,
Miłosierdzia i Prawdy. Niech Płomień Jego
Serca pochłonie was i zaprowadzi na
wyżyny zjednoczenia z Trójcą Świętą.
Jemu cała cześć i chwała! Jezu obdarz
Moje
dzieci
pragnieniem
zbawienia
poprzez
nabożeństwo
do
Twojego
Najświętszego Serca.
(Matka Najświętsza – 7 lutego 1998)
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo

2. Ku czci Niepokalanego Serca Maryi
Niepokalane Serce Maryi, Ty jesteś
najczystszym naczyniem łaski, definicją
świętości i znakiem apokalipsy. Maryjo,
Twoje Serce jest Schronieniem Świętej
Miłości – sygnałem przeciwdziałania w
wieku zła. Drogie Serce Maryi, zostało
zarządzone, aby nawrócenie i pokój na
świecie były Tobie powierzone. Tylko
dzięki Świętej Miłości można wygrać tą
walkę. Tak jak Ty, Serce Maryi, zostałoś
przeszyte wieloma mieczami, przebij
nasze serca płonącą strzałą Świętej
Miłości. Niepokalane Serce Maryi, módl
się za nami.
(Matka Najświętsza – 7 lutego 1998)
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
3. Rozważanie Męki naszego Pana
Jezus został dobrowolnie uśmiercony za
grzechy ludzkości. Umarł za każdego z
nas i za wszystkich. Z Jego boku
wytryska jeszcze dziś nieskończony
strumień Miłości i Miłosierdzia. Nie
bądźcie niechętni, tak jak Szymon był
niechętny, aby przyjąć krzyże, które są
wam dane. Wielu cierpi wieczne
płomienie piekła, ponieważ nikt nie chciał
za nich cierpieć. Odwieczna Ofiaro,
prawdziwie obecna w tabernakulach
świata, módl się za nami.
(Matka Najświętsza –4 kwietnia 1998)
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
4. Rozważanie boleści Maryi
Tak jak Mój Syn cierpiał za was, tak i ja
cierpiałam w Moim umyśle, w Moim
Sercu i w Moim ciele. Krzyż Mojego ciała
pozostał w ukryciu. Co do Moich
emocjonalnych i intelektualnych krzyży,
to można się ich było jedynie domyślać –
ich płonącej we Mnie intensywności. Tak
też twoje cierpienie powinno pozostawać

w ukryciu, kiedy tylko jest to możliwe,
aby zdobyć zasługę dla dusz, łaskę dla
świata.
(Matka Najświętsza – 2 maja 1998)
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
5. W zadośćuczynieniu dla Serc
Jezusa i Maryi
Proszę was abyście zrozumieli, że
wasze „tak” do Świętej Miłości w każdej
chwili obecnej jest zadośćuczynieniem
dla Naszych Złączonych Serc. Informuję
cię o tym, Moja maleńka, bo życie w
Świętej Miłości w każdej chwili wymaga
heroicznej samodyscypliny i poddania
się Bożej Woli przez Świętą Miłość.
Możesz ofiarować wiele wspaniałych
rzeczy – dobytek, wydarzenia i nie tylko
– ale żadna ofiara nie jest tak doskonała,
jak oddanie swojej własnej woli. To jest
największe zadośćuczynienie.
(Matka Najświętsza – 6 czerwca 1998)
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
(Na zakończenie Koronki, na medaliku,
odmów następującą Modlitwę do
Złączonych Serc Jezusa i Maryi)
Modlitwa do Złączonych Serc Jezusa i
Maryi
O Złączone Serca Jezusa i Maryi,
jesteście Wszelką Łaską, Wszelkim
Miłosierdziem, Wszelką Miłością. Niech
moje serce połączy się z Waszymi tak,
aby każda moja potrzeba była obecna w
Waszych Złączonych Sercach. Przede
wszystkim przelejcie Swoją łaskę na tę
szczególną potrzebę:
(Podaj potrzebę)
Pomóżcie mi rozpoznać i zaakceptować
Waszą pełną miłości Wolę w moim życiu.
Amen.

Święte Rany Złączonych Serc Jezusa i
Maryi, odpowiedzcie na moją modlitwę.

KORONKA
NIENARODZONYCH
(Módl sie na paciorkach do Koronki
Nienarodzonych lub na Różańcu
Nienarodzonych)

„Przychodzę z kolejną ważną bronią
do walki z aborcją. Jak wiecie, aborcja
jest jedynym przestępstwem, które – jeśli
zostanie pokonane – zmieni przyszłość
świata. Broń, którą ci teraz daję, to
Koronka Nienarodzonych.”
Matka Najświętsza wyciąga paciorki
z pięcioma kompletami trzech Zdrowaś
Maryjo i jednym Ojcze Nasz – podobne
do paciorków Koronki do Złączonych
Serc. Paciorki są jak paciorki w Różańcu
Nienarodzonego.
Mówi: „Módlcie się za każdym razem
po jednym (1) Ojcze nasz i trzech (3)
Zdrowaś Maryjo w następujących
intencjach:”
1. Za uznanie przez wszystkich, że Bóg
stwarza ludzkie życie w momencie
poczęcia.
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
2. Aby położyć kres wszelkiej legalnej
aborcji.
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
3. Za wszystkie kobiety w ciąży – aby
ceniły drogocenne życie w sobie.
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo
4. Za ukształtowanie sumienia w
Prawdzie dla każdego, kto rozważa
aborcję.
(1) Ojcze nasz and (3) Zdrowaś Maryjo

