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Moi drodzy ludzie, będę was przytulać w Moich Matczynych Ramionach jak dzieci, które się rodzą, chociaż nadal noszę 
was w Moim Łonie przygotowując się do porodu. Narodziny nowych ludzi, zrodzonych z Łaski Bożej, ze Specyficzną i 
niepowtarzalną Misją dla każdego, zgodnie z Bożym Planem. 
 
Dziś wzywam was, abyście byli przygotowani na te narodziny. Zostało tylko kilka tygodni. Wypełnia się czas, w którym 
Moje dzieci zostaną oddane Światłu, Światłu dla Narodów. 
 
Moja Armia przygotowuje się i rozmnaża w Moim Ciepłym Matczynym Łonie. Żywicie się poprzez Moją Pępowinę, która 
jest ni mniej ni więcej tylko Pępowiną, która was Odżywia i jednoczy z Trójcą Przenajświętszą. Ta Pępowina, która was 
dzisiaj karmi, jest Duchowa, w tym pożywieniu, które Ja daję wam każdego dnia, jest wielkie połączenie z Duchem 
Świętym, abyście wzrastali Zdrowi i Silni. 
 
Słuchajcie uważnie, kiedy nadejdzie dzień Oświecenia Sumień, zostaniecie oddani Światłu, a tym samym Odrodzeni do 
Nowego Życia Duchowego, będziecie gotowi na Ostateczną Bitwę. Kiedy gwiazdy Nieba spadają, Ziemia jest w szoku, a 
Niebo pokrywają gęste chmury, poznacie, że nadeszła Godzina Waszych Narodzin. 
 
Ptaki uciekną, zwierzęta lądowe ukryją się pod ziemią, ryby z morza wyjdą z wód, a Ziemia zatrzyma się.  
Wtedy cała ludzkość zostanie zbadana w swoich sumieniach. Ale ty, Moja Armio, otrzymasz Specjalne Dary na Bitwę. 
(Decydujący jest Stan Łaski) 
 
Zostaniecie obdarzeni wszystkim, co jest do tego konieczne, ponieważ otrzymacie całą Zbroję Bożą, a każdy z was 
otrzyma swoje imię, aby je nosić. 
 
Będzie to dzień grozy dla ludzkości, ale dla Moich dzieci, narodzonych w Moim Łonie, będzie to Duchowe Przebudzenie 
do Nowego Życia, które przyniesie wam Radość i Pokój, ponieważ będziecie nosicielami Ducha Świętego. Będziecie nosili 
Jego Pieczęć Ognia w swoich sercach. Wasze serca zostaną przemienione i połączone w Sercu Trójcy Świętej.  
(Cierpienie wzmacnia serce i oczyszcza je) 
 
Teraz żyjecie w ciemności, Moje Ciepłe i Matczyne Łono jest przytulne, ale ciemne, nie jesteście w stanie zobaczyć 
Światła. Kiedy się urodzicie, ujrzycie świat duchowy Oczami Ducha. Wciąż żyjecie w ciemności, nie znając i nie 
rozpoznając niezgłębionych Tajemnic Bożych. Wiele Tajemnic zostanie wam objawionych, Moja Armio.  
Tajemnice, które nigdy wcześniej nie zostały ujawnione w historii ludzkości, zostaną wam Objawione w ramach Mojej 
Nowej Dynastii Niewiasty Obleczonej w Słońce. 
 
Nowa Dynastia, która narodzi się podczas Oświecenia Sumień, reprezentuje Moich Wojowników. Dynastia, która 
zmiażdży głowę Szatana. Dlatego szatan ucieka z Mojej Armii, bo wie, że zostanie przez nią Pokonany. Moja Nowa 
Dynasta, zrodzona w dniu Oświecenia Sumień, nosi Pieczęć Trójcy Świętej wyrytą na ich czołach i sercach, jak świetlisty 
Krzyż, który czyni ich godnymi przywilejów nowych ludzi nowej ludzkości, która będzie żyła na zawsze w Sercu Trójcy 
Świętej zespolona w jedno serce, z jednym ideałem i tą samą Misją, Wzniosłą Misją: Triumfu Mojego Niepokalanego 
Serca i Najświętszego Serca Mojego Syna nad złem. 
 
Moja pięta nadepnie na głowę Szatana, który będzie ryczał jak rozgniewany lew wobec tak haniebnej porażki.  Dlatego 
też  atakuje was zło, ponieważ jesteście przygotowywani aby je pokonać. Zło milczy przed tym wydarzeniem, boi się 
Mojej Armii i dnia jej narodzin. Toteż przygotujcie się na ten dzień, w którym wielu będzie „uniesionych” („raptured” = 
uniesienie, ekstaza, wniebowzięcie) dla ogłoszenia wam waszej Misji. 
 
Bądźcie czujni na Znaki Czasu, bo zbliża się wielki i przerażający dzień dla ludzkości, ale będzie Radosnym dla Mojej Armii, 
bądźcie gotowi i przebudzeni, tego dnia potrzebuję was w Stanie Łaski, z Modlitwą, Postem i Pokutą, ponieważ 
Przyodzieję was w Światło i zabiorę was do Ojca, aby mógł wam dać Swoją Zbroję i Ostatnie Instrukcje na Wielką Bitwę. 
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Ten dzień będzie pamiętny dla was wszystkich, Moja Armio. Wybrałam was w łonie waszych matek wraz z Moim Synem 
Jezusem Chrystusem, abyście przyszli walczyć w tym Końcu Czasów. 
 
Macie Wielką Misję! Wykonajcie ją z wysoko podniesioną głową. Wszystko się wypełniło, Sprawiedliwy Gniew Boga Ojca 
natychmiast opadnie. 
 
Bądźcie świadomi wszystkich wydarzeń i bądźcie gotowi na waszą Ostateczną Transformację. 
 
Ta, która bardzo was kocha,  
wasza Ukochana Matka Niebios. 
Dziewica Maryja z Guadalupe 
 

 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA DO MISTYCZKI ŁACINO-AMERYKAŃSKIEJ 

LORENY, 28 LIPCA 2021, na internecie 25 SIERPNIA 2021, https://maryrefugeofsouls.com/ 

 
Ja, Święty Michał Archanioł, Książę Niebiańskiej Milicji i Przywódca Mojej Armii Bojowej, wydałem rozkazy moim 
Aniołom Sprawiedliwości, aby rozpętali Słuszny Gniew Boga. 
 
Dlatego przychodzę, aby was ostrzec, że ostatnie Wielkie Dzieło Miłosierdzia od Boga, „OŚWIECENIE SUMIEŃ”, niedługo 
będzie miało miejsce, a Bóg Ojciec powierzył mi stosowne instrukcje, abyście wszyscy przygotowali się do zostania  
narodzonymi przez Dziewicę Maryję z Guadalupe, w ten straszny dzień dla większości ludzkości. 
 
Armia Maryi narodzi się, by iść do bitwy, rozświetlając ciemność. Ta Armia będzie światłem innych braci. Dlatego 
zaczniemy udzielać następujących instrukcji, ponieważ będziecie Żyjącymi Tabernakulum. 
 
W związku z tym: 
 
PUNKT PIERWSZY. – Trzeba mieć CZYSTE SERCE, ponieważ Jezus Chrystus BĘDZIE ŻYŁ w tym sercu. Dlatego oczyść swoje 
serce z wszelkiej nienawiści, urazy i poprzez rachunek sumienia ze skruszonym sercem spowiadając się przed Kapłanem 
ze swoich grzechów, oczyść swoje Serce i Duszę. 
 
PUNKT DRUGI. – SERCE DZIECKA – Aby mieć serce dziecka, trzeba stać się jak dzieci. Dziecko ufa swoim Rodzicom, nosi w 
sobie niewinność, a w jego Sercu nie ma przywiązań, nie ma uraz, wszystko przebacza, jest czyste i krystaliczne. 
 
A jak to się dzieje? 
 
R. – Odradzając się do nowego życia w Duchu Świętym. 
 
A jak do nowego życia duchowego? 
 
R. – Poprzez proces Wewnętrznego Uzdrowienia, bo to doprowadzi cię do tego, że bez przeszkód będziesz mógł zostać 
wzięty przez Ducha Świętego. 
 
Z tego powodu jesteś proszony o udział w Warsztatach Wewnętrznego Uzdrowienia i aby osiągnąć ten bardzo ważny 
krok, musisz mieć dyspozycyjność, aby dać się ponieść Duchowi Świętemu, aby mógł ULECZYĆ każdy etap twojego życia. 
 
PUNKT TRZECI. – „SZCZERA POKUTA” przed Krzyżem Jezusa Chrystusa, oddając Mu całe swoje grzeszne życie i 
wyrzekając się grzechu. 
 
PUNKT CZWARTY. – „STOPIENIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM” – On uczyni was Żyjącymi Tabernakulum, gdyż jednocząc się z 
Nim, nastąpi przemiana w waszym wnętrzu i wasze Serce połączy się w jedno serce z Sercem Trójcy Świętej. 
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PUNKT PIĄTY. – Po Przemianie zawrzecie „PRZYMIERZE Z TRÓJCĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ”, w którym oddacie się do 
dyspozycji Niebu, aby wykonywać swoje Misje. 
 
Te PIĘĊ PUNKTÓW opisanych tutaj to te, które pomogą wam narodzić się przez Dziewicę Maryję z Guadalupe jako Nowa 
Ludzkośċ i jako dzieci Boże. Odrodzeni jako Nowa Ludzkośċ i z przemienionym sercem, dochodząc do kulminacji tych 
pięciu punktów, otrzymacie Światło od Dziewicy Maryi z Guadalupe i będziecie gotowi do Ostatecznej Bitwy będąc w 
stanie przeprowadzić Swoje Misje. 
 
Więc pracujcie nad tym, ponieważ czas jest krótki, a dni skrócone. Jest na to bardzo mało czasu. 
 
Chcę podyktować wam modlitwę, którą będziecie odmawiać od dzisiaj aż do dnia Oświecenia Sumieǹ. 
 
MODLITWA 
 
Ja, jako dziecko Najwyższego, oddaję całą moją istotę BOGU OJCU, BOGU SYNOWI i BOGU DUCHOWI ŚWIĘTEMU, aby 
Bóg mógł przyjąć ją i abym mógł być Stopiony w TRÓJCY ŚWIĘTEJ i narodzić się do Światła, w dniu Oświecenia Sumieǹ, 
przed Krzyżem JEZUSA CHRYSTUSA, oddaję całe moje życie i składam je jako ofiarę miłości, podporządkowując całą moją 
Istotę mojej chwalebnej Misji, powierzonej mi od całej Wieczności, w tym końcu czasów. 
 
Modlitwa ta przygotuje was do oddania się Światłu i zjednoczenia serca z Trójcą Przenajświętszą. Postępujcie zgodnie z 
Moimi instrukcjami co do litery i starajcie się poczynić swoje Ostateczne Przygotowania, aby Niebo przyniosło Wam 
Wielką Nagrodę, Nowe Niebo i Ziemię. 
 
ŚW. MICHAEL ARCHANIOŁ 
KTÓŻ JAK BÓG! 
NIKT NIE JEST JAK BÓG! 
 
 

ORĘDZIE DZIEWICY MARYI Z GUADALUPE DO LORENY, mistyczki Ameryki Łacińskiej,  

21 sierpnia 2021, https://maryrefugeofsouls.com/ 
 
Módlcie się Moje dzieci, módlcie się bez ustanku, ponieważ wkrótce nastąpi Ohyda Spustoszenia i Moje dzieci, które NIE 
są wierne Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, wpadną w ręce antychrysta. Módlcie się za nich, aby odnaleźli Mojego 
Syna, poznali Go i ocalili swoje dusze. 
 
Proście Niebo, aby chroniło was od wszelkiego zła, zwłaszcza duchowego. Aniołowie śpiewają Pieśni wojny, aby ustąpić 
miejsca Ostatniej Walce Dobra ze Złem, która będzie trwała w całej Historii Ludzkości. Całkowicie Rozstrzygająca i Wielka 
Bitwa Wszystkich Czasów. 
 
Przygotujcie Się, Moi Wojownicy! Że na dźwięk Szofaru wszystko zacznie się od Sprawiedliwości Boga Ojca, a 
jednocześnie rozpocznie się Duchowa Wojna Dobra ze Złem. 
 
Moje waleczne dzieci będą szkolone dla swoich stanowisk. Każdy ma specjalną i inną Misję. 
 
Oni są Moją Armią! Armia Maryi utworzona przez Dzielnych Wojowników, którą formuję w ostatnich latach, wkrótce 
wyjdzie na Ewangelizację wszystkich Ludzi, Ras i Narodów. Będzie to Ewangelizacja, jakiej NIGDY wcześniej nie widziano. 
 
Ze wszystkich Krańców Planety przybędą mężczyźni i kobiety ze Skrzydłami Orła u swych nóg, którzy będą się szybko 
poruszali, aby powitaċ wszechstronną Ewangelizację. Ewangelizację, którą każdy z nich, Potomków 12 Plemion Izraela, 
dokona z Siłą i Odwagą. Oni, Moi Szlachetni Wojownicy, wyjdą, by Ratować Dusze dla Mojego Syna, podczas gdy dzieci 
ciemności knują przewrotne plany przeciwko Rodzajowi Ludzkiemu. Dzieci Światła pójdą walczyć o Dusze. To walka o 
Dusze, walka na śmierć, pomiędzy Dobrem i Złem. 
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Przygotujcie się na wyjście do Ewangelizacji i bycie narodzonymi przeze Mnie. Wypowiedzieliście już wasze FIAT z 
wcześniej podanymi modlitwami i nauczyliście się żyć w Woli Bożej. Teraz musicie tylko bardziej wzrastać w Duchu dzięki 
Słowu Bożemu, które konsoliduje wasze Misje. 
 
Dlatego też, NIE zapomnijcie codziennie czytać Biblii i aby Słowo Boże żyło w waszym życiu. Zastosujcie w praktyce 
waszego codziennego życia każdą Przypowieść, każdą Ewangelię, każdy Cytat Biblijny. Słowo Boże da wam Siłę w 
próbach, Umiarkowanie i Mądrość przyniosą wam Pokój i Radość, Wiarę, Nadzieję i Miłość. 
 
Praktykujcie Słowo Boże i proście przede wszystkim, bardziej niż o cokolwiek, o: 
 
MĄDROŚĆ, aby móc robić postępy w waszych Końcowych Przygotowaniach; ROZEZNANIE, aby wiedzieć, co robić w 
każdej sytuacji; POKORĘ, aby będąc niczym, być napełnionymi Duchem Świętym. 
 
Wszystko, co chcecie wiedzieć, jest napisane w Biblii. Tak więc od dziś czytajcie ją, a przede wszystkim analizujcie i 
stosujcie w praktyce w swoim codziennym życiu. To otworzy wam oczy na Życie Duchowe, które poprowadzi was do 
zagłębienia się w Tajemnice Boga dla Ludzkości. Da wam Klucz Zrozumienia, za pomocą którego możecie otworzyć 
Skrzynię pełną Skarbów, która odzieje was do Bitwy w Bożą Mądrość. 
 
Poświęciliście się już Mojemu Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Mojego Syna. Wypowiedzieliście swoje FIAT 
przed Trójcą Przenajświętszą. Większość z was została już Duchowo Uzdrowiona. Teraz tylko potrzebujecie przyodziaċ się 
Słowem Bożym, aby promieniować Mądrością w ciemności Świata. 
 
PIERWSZY KROK – AKTY ODDANIA SIĘ 
DRUGI KROK - FIAT 
TRZECI KROK - UZDROWIENIE  
 
Jeśli NIE uczyniłeś tych Trzech Kroków, zrób to jak najszybciej! Abyście dzięki Słowu Bożemu mogli być odziani w Łaski i 
Dary, które Bóg ma dla każdego z was. Zawarte w tych punktach jest Wyznanie Życia, które już uczyniłeś.  
WSZYSTKO TO było przygotowaniem tych, którzy stopniowo to robili jako część Mojej Armii. Wykonując te kroki, 
będziesz przygotowany na Oświecenie Sumień. 
 
Wielu z was otrzymało już Pieczęcie: 
 
Krzyż Ognisty na czole: Symbolizujący działanie Ducha Świętego w waszym życiu; 
Krzyż Niebieski: Symbolizujący Rozległą Ochronę Trójcy Świętej; oraz 
Krzyż Żółty: Symbolizujący Ochronę św. Michała Archanioła i jego Chórów Anielskich. 
 
Otrzymacie na swoich czołach te Trzy krzyże WSZYSCY bez wyjątku i [zostaniecie] Odziani Mocą z Góry, Bóg Ojciec 
odzieje was Mocą, aby móc walczyć przeciwko antychrystowi. Przygotujcie się więc na waszą KOŃCOWĄ MISJĘ. Ja noszę 
was zamkniętych w Moim Sercu. 
 
Jesteście kochani przez waszą Ukochaną Matkę w Niebie, 
Najświętszą Dziewicę Maryję z Guadalupe. 
 
 

Orędzie Matki Boskiej z Guadalupe do Loreny – 30 sierpnia 2021 r.  

https://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/2021/09/02/honraran-la-gloriosa-corona-de-espinas-de-mi-hijo/ 
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Drogie dzieci, nadchodzi etap Sprawiedliwości Boga Ojca, ale zanim to nastąpi, przychodzę jako słodka Matka, aby dać 

wam Siłę i Łaski niezbędne do przetrwania Wielkiego Ucisku. 

Ja, jako Matka całej ludzkości, NIE porzucam Moich dzieci, ale raczej przytulam je w Moich Matczynych Ramionach, 

opiekuję się nimi i chronię przed niepogodą. Deszcz zaczął wzmagać się, dlatego ważne jest, aby jak najlepiej 
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wykorzystać tę ostatnią chwilę Miłosierdzia, ponieważ po tym spadnie Sprawiedliwość Boga Ojca z CAŁĄ SWOJĄ 

SUROWOŚCIĄ; Dlatego musicie swoimi modlitwami i ofiarami przebłagać sprawiedliwość Bożą. 

Jako Wierna Resztka obleczcie się w wór; Z tego powodu, jako Wasza Matka, błagam was, abyście wzięli pod uwagę to 

ostatnie przekazane poselstwo, zanim spadnie Sprawiedliwy Gniew Boży; wejdźcie w tej chwili między Miłosierdziem a 

Boską Sprawiedliwością, w tym momencie swojego życia, w którym potrzebujecie jako ulubione dzieci Boga Ojca, aby 

złożyć OFIARĘ Niebiosom, aby Bóg NIE wyzwolił Swojego Ramienia Sprawiedliwości z taką siłą; z tego powodu dusze 

ofiarne i przebagalne muszą przyjąć modlitwę, post i pokutę; grzech złych narodów jest BARDZO WIELKI, obrażają 

Boga Ojca tak wielkim okrucieństwem i niegodziwością, że jeśli wy, jako Wierny Spoczynek, NIE będziecie modlić się 

WSZYSTKIMI SWOIMI SIŁAMI, NIE będzie kamienia na kamieniu z tych Narodów. 

 
OCZYSZCZENIE będzie dotyczyło CAŁEGO ŚWIATA, bez wyjątku, ale są Narody, które tego NIE przetrwają, inne, 

zostaną bardzo dotknięte przez Sprawiedliwość Boga Ojca a inne, które będą bardziej chronione, dlatego w tym 

momencie Ludzkości, w tej chwili NAJWAŻNIEJSZE jest skorzystanie z ostatniej kropli Miłosierdzia. 

 

Z tego powodu uczcicie Chwalebną Koronę Cierniową Mojego Syna, prosząc Boga Ojca o Miłosierdzie i Łaskawość, aby 

Jego Słuszny Gniew spadł z mniejszą surowością na Ziemię. 

Uczcicie Koronę Cierniową poprzez Wieczerniki Modlitwy, szczególnie tam, gdzie uczestniczą dzieci, dusze ofiarne i 

wynagradzające. zostaliście już wcześniej poproszeni o utworzenie Wieczerników Modlitwy, zróbcie to teraz! 

 

Dołącz o określonej porze dnia, aby uczcić Koronę Cierniową, prosząc Boga Ojca o Miłosierdzie i Łaskawość w 

następujący sposób: 

 

Uklęknijcie przed Konającym Krucyfiksem lub przed Konającym Chrystusem (może to być dowolny krucyfiks, na 

którym umiera Jezus Chrystus) i odmówcie tę Modlitwę Z CAŁEGO SERCA, prosząc o Miłosierdzie i Łaskawość w 

następujący sposób: 

 

MODLITWA UCZCZENIA KORONY CIERNIOWEJ 

Ja, jako dziecko Boga Ojca w tym Końcu Czasów, proszę Ojca o Pobożność, Łaskawość i Miłosierdzie, przez 

Bolesną Koronę Cierniową, aby przez te Ciernie i Ból, które przebiły Najświętszą Głowę Jezusa Chrystusa, 

Sprawiedliwy Gniew Boga Ojca spadł z mniejszą surowością. Amen. 

 

Ta Modlitwa ma być odmawiana w tych dniach, gdy stale jeszcze możecie znaleźć ostatnie krople Miłosierdzia od Boga, 

czyńcie to z zapałem przed Krucyfiksem, zanim Słuszny Gniew Boga Ojca spadnie z CAŁĄ SWOJĄ SUROWOŚCIĄ na 

Ziemię, chrońcie również wasze domy przez Moje wstawiennictwo, św. Michała Archanioła, św. Benedykta, św.Ojca 

Pio, Trójcy Przenajświętszej, św. Rafała i św. Gabriela, a także Dusze Oczyszczające oraz wszystkich Świętych 

wszystkich czasów poprzez tę Modlitwę: 

 

MODLITWA O OCHRONĘ 

Jako dziecko Najwyższego proszę o ochronę CAŁEJ Armii Cierpiącej i Triumfującej, abym jako Armia Walcząca 

w tych chwilach udręki i niepewności, mógł znaleźć Pokój i Spokój i mógł podejmować właściwe decyzje dla 

mojego domu i mojej rodziny. Amen. 

 

Chroń się przed demonami, które wędrują w powietrzu, twoim umyśle, świadomości, podświadomości, ciele i duszy w 

następujący sposób: 

 

MODLITWA OPIECZĘTOWANIA 

Okrywam, pieczętuję i chronię Krwią Chrystusa mój umysł, świadomy, podświadomy, ciało i duszę przed atakami 

duchów piekielnych, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i jego Zastępów Niebieskich. Amen. 

 
 

Poprzez te 3 Modlitwy, podyktowane dla waszej ochrony i proszące Ojca o Miłosierdzie, będziecie odmawiać 

Różaniec KAŻDEGO DNIA jako główną część swojej Zbroi. 

 

WAŻNE jest, aby chronić się przed wszelkimi przekleństwami, czarami, przekleństwami, złymi wróżbami poprzez 

Modlitwy o Ochronę Duchową, takie jak Psalm 91 i List do Efezjan 6. 

 



W obliczu pandemii, które dopiero się zaczynają, a będzie ich wiele, i będą coraz bardziej śmiertelne i niebezpieczne, 

musicie być chronieni poprzez Ochronę św. Benedykta w następujący sposób: 

 

MODLITWA DO ŚW. BENEDYKTA OPATA PRZECIWKO PANDEMII 

Święty Benedykcie Opacie, proszę Cię o usunięcie ze mnie i mojej rodziny tej plagi, która zagraża mojemu 

zdrowiu, jeśli jest stworzona przez laboratoria i nosi znamię diabła; Ty, jako zwycięzca szatana,  

ZŁAM, ZWIĄŻ I ZDŁAW tę chorobę, która nęka moją fizyczną i duchową integralność. Amen. 

 
Pamiętajcie, że ostatnią Godziną Miłosierdzia ze strony Boga Ojca jest Iluminacja Sumień; Dlatego skorzystajcie z tych 

chwil, ponieważ potem Sprawiedliwy Gniew Boży zostanie przez Niego rozpętany z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ; Dlatego 

skorzystajcie z tych dni ostatecznych, aby trochę ułagodzić Sprawiedliwy Gniew Boży. Nie zapomnijcie odmawiać 

różańca KAŻDEGO dnia, to jest wasza GŁÓWNA OCHRONA, jak również życie w Woli Bożej; dam wam Ochronę, 

której potrzebujecie, aby zwyciężyć w tej Bitwie, pamiętajcie, że noszę was w Moim Łonie i że będziecie tam bezpieczni 

na czas pozostały dla Iluminacja Sumień, po tym będziecie gotowi do walki z siłami zła. 

Noszę was zatopionych w Moim Sercu Kochającej Matki, błogosławię i chronię. 

Wasza Umiłowana Matka Niebios. 

 

 

ZBIÓR WAŻNYCH MODLITWY, KTÓRE NALEŻY ODMAWIAĆ W TYM KOŃCU CZASÓW 

 

MODLITWA FIAT DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
Ja, jako Apostoł Końca Czasów i Wojownik Armii Pana Naszego Jezusa Chrystusa oddaję się Bogu Ojcu, Bogu Synowi i 
Bogu Duchowi Świętemu, aby mnie wzięli i napełnili Swoją Siłą i Mocą, abym mógł prowadzić i wypełniać moją Misję w 
tym Końcu Czasów. I jako niegodne dziecko Boga Ojca, z całą mocą moich sił, oddaję Trójcy Przenajświętszej mój FIAT, 
pieczętując Przymierze Miłości między Nimi a mną, w którym ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ WYPEŁNIĆ MOJĄ MISJĘ i WSZYSTKO, o 
co poprosi mnie Niebo w tej Krwawej Wojnie pomiędzy DOBREM a ZŁEM. Jestem unicestwiony w Obecności Trójcy 
Przenajświętszej, abym będąc niczym, mógł być napełniony jak pusty bukłak MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO i Jego WLANIEM 
w moją Duszę, Ciało, Ducha i Umysl, aby byċ GOTOWYM do wypełnienia mojej Misji. Amen. 
 
MODLITWA W ŚWIĘTYM MATCZYNYM ŁONIE 
Ja jako dziecko Najwyższego oddaję całą moją istotę Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu, aby On mógł to 
przyjąć i tym samym zostać stopionym z Trójcę Przenajświętszą, aby móc URODZIĆ SIĘ w dniu Iluminacji Sumień. Przed 
Krzyżem Jezusa Chrystusa oddaję całe moje życie i oddaję je jako ofiarę Miłości, oddając całą moją Istotę mojej 
Chwalebnej Misji, powierzonej mi od całej Wieczności, w tym Końcu Czasów. Amen 
 
MODLITWA, ABY UCZYNIĆ MÓJ DOM MARYJNYM SCHRONIENIEM 
Ja __ (pełne imię ) jako reprezentujący ten Dom Maryjny, oddaję mój dom Trójcy Przenajświętszej dla pobłogosławienia i 
chrony i czynię go jako Schronienie dla mojej rodziny i osób, które do niego przyjdą. Umieszczam go w Sercu Trójcy 
Przenajświętszej, aby był chroniony przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Ponadto oddaję swoje życie Bogu Ojcu, 
Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu, czyniąc się odpowiedzialnym za bycie członkiem tej rodziny, który czyni ich Dom 
Maryjnym Schronieniem. Oddaję Trójcy Przenajświętszej mój FIAT, jak również oddaję moje życie i mój dom, aby Trójca 
Przenajświętsza mogła to pobłogosławić jako Schronienie Maryjne. Amen. 
 
MODLITWA O POMNOŻENIE POKARMÓW 
(Kup niepsującą się żywność, aby trzymać ją w spiżarni przez kilka miesięcy. Jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, 
kup to, co możesz, a zostanie pomnożone przez pokropienie wodą święconą i powtórzenie tej modlitwy) 
Ja, jako dziecko Najwyższego, należące do Jego Umiłowanego Ludu, proszę, aby poprzez tą Wodę Święconą mój Bóg 
Ojciec rozmnożył te pokarmy, aby służyły jako pożywienie dla wszystkich członków tego domu lub Wspólnoty. I przez 
natchnienie (infuzję) Ducha Świętego Bóg Ojciec pomnaża ten pokarm. Amen 
 
ORĘDZIE BOGA OJCA DANE LUDZKOŚCI 
Przywdziejcie wór, i z Modlitwą, Postem i Pokutą chrońcie wasze domy przed wszelkim nieszczęściem w ten sposób: 
Na drzwiach i oknach umieścisz Szkaplerz Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz obrazek lub Medalik św. Benedykta. 



 

 

 
 
Znajdź obrazek Najświętszego Serca Mojego Syna i użyj go, umieszczając w dowolnym miejscu w pokoju, jak również 
obrazek Dobrego Pasterza oraz Miłosierdzia Bożego. 
Umieść na drzwiach Symbol Ichtusa, obrazek Matki Bożej, św. Józefa i Trójcy Świętej oraz św. Michała Archanioła. 

 
Zapieczętuj swój dom wodą, solą i olejem egzorcyzmowanym i odmawiaj Modlitwę podyktowaną Lorenie w 2017 roku, 
Shema Israel. 
 
MODLITWA SHEMA IZRAEL  
Ja, niegodne dziecko Ojca w tych czasach ostatecznych, twierdzę, że należę do rodu Dawida i jako dziedzic Królestwa 
Niebieskiego i należący do Świętego Ludu Izraela, wołam z głębi serca o Ochronę Żywego Boga; i pieczętuję mój Umysł, 
Ciało i Duszę, rodzinę, krewnych i dobytek u stóp Świętego Krzyża Jezusa. 
Mocą Jego Najdroższej Krwi osłaniam się przed każdym zagrożeniem mojej integralności, fizycznej i duchowej. Twierdzę, 
że jestem dzieckiem Ojca i dlatego godnym wszelkiej Jego Ochrony. 
Ukrywam się w Świętych Ranach Syna, namaszczam się Mocą Ducha Świętego i szukam schronienia w 
najbezpieczniejszym i najcieplejszym miejscu na Świecie, Łonie mojej Ukochanej Matki, Królowej Nieba. 
Dzięki Mocy, którą wszyscy Oni mnie obdarzają, jestem Zapieczętowany i Chroniony w tych Czasach Ostatecznych, 
zarówno ja, jak i moi potomkowie i wszyscy członkowie mojej rodziny są chronieni więzami krwi. 
Dzięki tej modlitwie jesteśmy Zapieczętowani i Chronieni. Anioł Sprawiedliwości zachowa nasze domy, ponieważ jako 
Lud Boży zostaniemy rozpoznani przed BOSKĄ Sprawiedliwością. 
Bierzemy Schronienie w Sprawiedliych Rękach Ojca, dając nasze FIAT Trójcy Przenajświętszej i czekamy Zapieczętowani i 
Chronieni, że Lew Plemienia Judy przyjdzie sądzić Narody. Amen. 
 

ORĘDZIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA DO LORENY, MEKSYK, 12 WRZEŚNIA 2021, 

https://maryrefugeofsouls.com/  (Od MT: Orędzia dla Loreny podawane są w j. hiszp., Lorena nie ma swojej strony  

ani blogu, orędzia przekazywane są do przyjaciół i umieszczane na internecie już w tłumaczeniu na j. ang.)  

  

Sprawiedliwy Gniew Boży spadnie na KAŻDY NARÓD i Oczyści Narody Wybrane, aby po przejściu przez Tygiel 

Cierpienia mogły być ŚWIATŁEM dla innych narodów. Rozpoczyna się oczyszczanie Meksyku, na jego mieszkańców 

spadną Wielkie Klęski Żywiołowe wszelkiego rodzaju, Mój Anioł Sprawiedliwości wyciągnie swój miecz, sprowadzając  

https://maryrefugeofsouls.com/
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2021/09/sacred-heart-of-jesus-scapular.jpg
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2021/09/seal-of-saint-benedict-holy-love-version.jpg
https://maryrefugeofholylove.files.wordpress.com/2021/09/ichtus.jpg


Naturalne Bicze i Plagi, ale Ludzie Boga muszą być CHRONIENI przed Bożą Sprawiedliwością i Uznani jako część 

Ludzi Boga dzięki Modlitwom danym Ludzkości, które służą jako OCHRONA; jak: moja Koronka do 9 Chórów 

Anielskich, Psalm 91 i 23 oraz List do Efezjan 6, a także Modlitwa SHEMA ISRAEL, one posłużą wam jako 

OCHRONA. 
 

MODLITWA SHEMA IZRAEL 

 

Ja, niegodne dziecko Ojca w tych Czasach Ostatecznych, twierdzę, że należę do rodu Dawida i jako dziedzic 

Królestwa Niebieskiego i należący do Świętego Ludu Izraela, wołam z głębi serca o Ochronę Żywego Boga; i 

pieczętuję mój Umysł, Ciało i Duszę, rodzinę, krewnych i wszystko, co do mnie należy u stóp Świętego Krzyża 

Jezusa. 

 

Mocą Jego Najdroższej Krwi osłaniam siebie przed każdym zagrożeniem w moją integralnośċ, fizyczną i duchową. 

Twierdzę, że jestem dzieckiem Ojca i dlatego jestem godny wszelkiej Jego Ochrony. 

 

Ukrywam się w Świętych Ranach Syna, namaszczam się Mocą Ducha Świętego i chronię się w najbezpieczniejszym 

i najcieplejszym miejscu na Świecie, w Łonie mojej Ukochanej Matki, Królowej całego Nieba. 

 

Dzięki Mocy, którą wszyscy Oni mnie obdarzają, jestem Zapieczętowany i Chroniony w tych czasach ostatecznych, 

zarówno ja, jak i moi potomkowie i wszyscy członkowie mojej rodziny są chronieni poprzez więzy krwi. 

 

Dzięki tej Modlitwie jesteśmy Zapieczętowani i Chronieni. Anioł Sprawiedliwości zachowa nasze domy, ponieważ 

jako Lud Boży zostaniemy rozpoznani przed BOŻĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ. 

 

Znajdujemy Schronienie w Sprawiedliwych Rękach Ojca, oddając nasze FIAT Trójcy Przenajświętszej i czekamy 

Zapieczętowani i Chronieni, że Lew z Plemienia Judy przyjdzie sądzić Narody. Amen. 

 

Miejcie na swoich drzwiach Wizerunek Błogosławionej Świętej Rodziny, on OCHRONI was PRZED BOŻĄ 

SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, w oknach umieście wizerunki Św. Benedykta i Szkaplerza Przenajświętszego Serca Jezusa, 

zakryjcie okna abyście nie widzieli Sprawiedliwego Gniewu Bożego, gdy ANIOŁY SPRAWIEDLIWOŚCI rozpętają go 

przeciwko Ludzkości. NIE PATRZCIE PRZEZ OKNA, WAŻNE jest, aby rozpoczęły się dzisiaj wieczory Modlitwy, 

ażeby Sprawiedliwy Gniew Boży spadł z mniejszą surowością. 

 

WSZYSTKIE NARODY zostaną OCZYSZCZONE, dlatego WAŻNE jest, aby zwrócić swoje oczy ku Bogu, aby JAK 

NAJSZYBCIEJ ODBYĊ SPOWIEDŹ, tak, aby Wielkie Trzęsienie Ziemi i inne Klęski Żywiołowe, takie jak Tsunami, 

Huragany, Erupcje Wulkanów, Powodzie i Plagi, które położą kres tysiącom istnień ludzkich, były o mniejszej sile, 

używajcie Oleju św. Józefa i św. Rafała na choroby*, one również posłużą jako Lekarstwo, módlcie się KAŻDEGO  

DNIA jak najwięcej przed Najświętszym Sakramentem, aby Oczyszczenie było mniej dotkliwe, a MOI  

SPRAWIEDLIWI ANIOŁOWIE ROZPOZNALI WAS jako Lud Boży. 

 

• Uklękniecie przed Krucyfiksem prosząc o Pobożność i Miłosierdzie podczas Czuwania Modlitewnego, będziecie  

modlić się w ten sposób: 

 

MODLITWA: 

Proszę o Pobożność i Miłosierdzie Boga Ojca mojego Ludu, aby za przyczyną mojej Prośby i życie Pojednaniem, Ofiarą, 

Modlitwą, Postem, Pokutą i Dziełami Miłosierdzia, sprawiedliwość Boża spadła mniej rygorystycznie na mój umiłowany 

Meksyk, Łączę się w modlitwie z Armią Cierpiącą i Walczącą, abyśmy modląc się wszyscy zgodnie uprosili Boga Ojca, 

aby Sprawiedliwy Gniew Boży spadł z mniejszą surowością na mój ukochany Naród, Amen. 

 

Nie zapomnijcie modlić się “Godzinami Męki” Luizy Piccarrety, ZADOŚĊUCZYNIENIE JEST BARDZO WAŻNE, 

nie zapomnijcie codziennego Różańca, bądźcie w Łasce Bożej i czyńcie Pokutę prosząc, aby wielu ludzi mogło zbawić 

swoje dusze i nawrócić się, kierując swój wzrok ku Niebu i prosząc o POBOŻNOŚĆ i MIŁOSIERDZIE. 

 

Drogi Meksyku, przejdziesz przez Tygiel, aby zostać Oczyszczonym i lśniącym, aby być Światłem Narodów, 

REPARACJE, MODLITWA, POST i składajcie wiele Ofiar, aby Oczyszczenie tego Ukochanego Narodu było bardziej 

znośne i przyniosło Wiele Owoców. 



Wiele ludzi umrze, módlcie się o ich Pokutę i Zbawienie ich Dusz a za tych, którzy przeżyją, aby NAWRÓCILI SIĘ i 

zwrócili swój wzrok ku Bogu. 

 

KTÓŻ JAK BÓG! 

NIKT NIE JEST JAK BÓG! 

 

Koniec orędzia 

UWAGA: (od “duszy”): https://maryrefugeofsouls.com/ 

Pobierz obrazy Świętej Rodziny, Pieczęci św. Benedykta i Szkaplerza Najświętszego Serca. Wydrukuj je na 

„papierze z naklejkami” i pobłogosław naklejki. Następnie umieść naklejki na drzwiach i oknach. Boże pobłogosław! 

 
 


