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3h. 2022-09-23. Chrystus o wrogach  
 
 

Bardzo prosimy, Panie Jezu, nasz KRÓLU POLSKI, 
o obronę naszej Ojczyzny, którą Sam wybrałeś… 
 

Pan Jezus: „Jestem smutny z pracy Rządu w 
Polsce, bo szykują wam nie swoje niewolnictwo 
okrutne. Chcą was okradać, a My uważamy, że to 
tylko medialnie straszą, aby Polak okradał Polaka 
obłudnie. Ja powiedziałem do was, Polacy przez 
różne osoby już wiele razy, że tylko jeden 
ratunek jest dla Polaków – uznanie oficjalne 
Aktami Mnie KRÓLEM POLSKI, a od was wezmą 
wzór inne państwa i nie  będzie masonów i 
pogaństwa. Powiedziałem, że 3/4 ludzi spada do 
piekła, a jak jeszcze was zmuszą do swoich 
planów, to będzie więcej ofiar, bo wasi rządzący 
tego pragną i waszych majątków łakną. 
     A Ja powiadam – po co ludziom te grzechy 
popełniać, skoro Bóg Ojciec poczęstuje ich 
wszystkich łaknących waszych strat takimi 
„darami”, że nie pozna brata – brat. Wrogom 
Moim i waszym zależy na zniszczeniu waszej 
Ojczyzny Polski, bo wybraliście zdrajców  
do zarządzania waszymi majątkami i osobami,  
ale przegrają. Jednak Ja waszych morderców 
obdarzę swoimi pomysłami i zacznę od nich im 
przeszkadzać ich pomysłami, chociaż jest ich 
bardzo dużo, ale dam radę zniszczyć ich swoimi 
Cudami. Najbardziej pastwią się nade Mną Żydzi, 
ci rządzący światem, a dlatego ich Bóg Ojciec 
wybrał, bo byli najgorsi ze wszystkich Narodów, 
aby nawrócili się, lecz oni – nie cały Naród, a 
faryzeusze urządzali swemu Narodowi okrutne 
katusze. Bóg Ojciec pragnął zmiany ich serc, 
lecz oni wciąż przeszkadzali innym Narodom żyć. 
Obecnie też oni rządzą i ciągle błądzą i myślą, że 
teraz im się uda was zniszczyć, lecz Bóg Ojciec 
tym razem ich zniszczy ich pomysłami i zakończą 
życie i skończy się Boga Ojca obrażanie.  
     Moi kochani chrześcijanie i katolicy – 
Jestem najbardziej prześladowany i obrażany  
i wy ze Mną przez wrogów Narodu Polskiego z 
zawiści ciągle krzywdzonego.  Jezus Przyjaciel 
dla przyjaciół pragnący, aby cały świat  
ze Mną Bogiem i Królem pokojowo rządził.” 
 

Zapisała: Mieczysława przed Panem Jezusem  
w Najświętszym Sakramencie – 23.09.2022 r. 

 

KOMENTARZ:  Wrogowie Polski 
 

Mieczysława, śledząc aktualną sytuację polityczną, 
po raz kolejny zwróciła się na Adoracji o ratunek 
przed wrogami Polski i rządem im sprzyjającym, 
czego efektem jest grabież majątku narodowego. 
Rząd bowiem, wspólnie z wrogami naszego narodu 
przygotowuje legislacje, pozwalające na tę grabież. 
Protestują już dyrektorzy zlikwidowanych kopalń,  
setki tysięcy ton węgla wywieziono z Polski, ażeby 
teraz go zabrakło dla Polaków na nadchodzącą zimę 
i byśmy marzli w naszych domach i żyli po ciemku. 
Rząd zaś, zamiast zgromadzić żywność na ten czas, 
przeznacza ogromne pieniądze na samoloty i czołgi. 
Wg NIK-u, 290 mld zł jest poza budżetem Sejmu. 
Czy takie zachowanie nie sprzyja naszym wrogom? 
     Pan Jezus z racji tego że nasz król w przeszłości 
obrał sobie Jego Matkę za Królową Polski, pragnie 
zostać również Królem – Królestwa Swojej Matki. 
Powiedział o tym Wandzie Malczewskiej w 1896 r. 
Maryja mówiła o tym w Nowej Osuchowej w 1910 
– na 30 lat przed objawieniami Rozalii Celakówny. 
Mieczysława jest już ostatnim ogniwem pokoleń 
polskich mistyków, z darem tych wizji królewskich; 
dowodem na to są orędzia przekazywane wierszem, 
– stylem najbardziej podniosłym, majestatycznym. 
     Trzytomowe Dzieło tych niebiańskich Orędzi, 
obejmujące siedemnastoletni okres trwania wizji, 
zostało już wydane w formie książek. Zawarte tam 
zostały jedynie wybrane orędzia spośród 20 tys. str. 
przekonwertowanych w PDF; stron w sieci nie ma. 
     To ostatnie orędzie Pana Jezusa, które tu mamy, 
jest bardzo budujące i wielce obiecujące dla Polski, 
jakże uciemiężonej przez wrogów tak zewnętrznych 
jak i wewnętrznych (ale tych sami wybieraliśmy!). 
Mimo naszych słabości, Bóg ulituje się nad nami, 
sprowadzając naszych wrogów do parteru. Orędzie 
to w treści podobne jest do podanych Zofii Nosko: 
 
I–17. Kara dla świata (16. X. 1982):  Miłujcie 
waszych wrogów! Nie przelewajcie krwi bratniej! 
Ja przyjdę, by objąć Królestwo, być wam Ojcem  
i Sędzią Sprawiedliwym. Powiadam wam, oto dni, 
które idą! Dzieci Moje, dni to są straszne i 
groźne dla niewierzących, walczących z Bogiem.  
 
I–157. Wschód – walki (Nie zapisuj daty): 
Zapamiętaj i zapisz: Ktokolwiek uniesie złowrogą 
dłoń z mieczem zniszczenia na dzieci spod 
skrzydła Białego Orła – zginie! Musi zginąć !   
 


