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Prawo Kanoniczne Kościoła
Dekret Świętego Zgromadzenia dotyczący Doktryny Wiary
opublikowany w „O ficjalnych Aktach Stolicy
Apostolskiej” (A.A.S.) 58/16, z dnia 29 grudnia 1966 roku,
odwołuje Artykuł nr. 1399 i Artykuł nr. 2318 Prawa
Kanonicznego. Dnia 14 października 1966 roku Dekret zostaje
zaaprobowany przez Papierza Pawła VI, który składa swój podpis
wspólnie z A. Kardynałem Ottawiani Proprefektem i Sekretarzem
P. Parente. Znaczenie powyższego Dekretu jest następujące:
miejsca objawień mogą być zwiedzane a orędzia mogą być
publikowane o ile nie zawierają niczego co przeczy wierze
kościoła i moralności. Wszelka cenzura uprzednio wydana zostaje
zniesiona (pełny tekst może być wysłany na żądanie).

Niebiański Gość
„Niebieska mgiełka przenika przez końce drzew i
kształtuje się w postać Matki Bożej. Matka Boża
uśmiechnęła się gdy się zbliżyłam.
Matka Boża odziana była na niebiesko we
wszystkie inne dni. Dzisiaj była Ona w bieli prawdziwie
lśniącej i promieniującej. Jej wszystkie szaty były białe.
Jej welon zrobiony był z bardzo cienkiego materiału.
Na głowie umieszczony miała wianek z małych
różowych róż. Miała Ona ten sam złoty sznur wokół
szyji jeden koniec sznura zakończony był kulą ziemską
i drugi frędzlem. Stała Ona na poduszce lub chmurce
uwieńczonej dużymi różowymi różami. Była Ona bez
obuwia i trzymała ten sam duży różaniec. Uśmiechnęła
się gdy się do niej zbliżyłam, patrząc na tłum ludzi
znowu się uśmiechnęła”.
W ten sposób opisane jest ósme objawienie się
Matki Bożej, kobiecie, farmerce, w małej wiosce,
Necedah, położonej wśród lasów sosnowych i rzek
środkowej części stanu Wisconsin.
Dlaczego Właśnie Ona Zostala Wybrana?
Pani Fred (Mary Ann) Van Hoof, kobieta
wyróżniona niebiańskimi wizytami, przewidziała, że
100,000 ludzi przybędzie w dniu 15 sierpnia 1950 roku,
na objawienie się Matki Bożej i istonie 100,000 ludzi
przybyło w tym dniu do tej małej wioski.
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Czuła się ona oszołomiona i niegodna wizyt Matki
Najświętszej, Matka Boża wyjaśniła jej, iż wie, że jako
dziecko była nieszczęśliwa, zawsze wykorzystywana i
nierozumiana. „Przyjmowałaś karę za innych aby ich
ochraniać. Nie doznawałaś miłości, której pragnęłaś w
swoim domu. Ty zawsze pracowałaś ciężko i byłaś
uczciwa wobec rodziny. Istotnie popełniłaś wiele
grzechów ale zostały ci one wybaczone już dawno
temu, gdyż twoje otoczenie przyczyniło się bardziej do
ich popełnienia niż ty sama.
Stałaś w obliczu śmierci cztery razy. Siostra, która
opiekowała się tobą w szpitalu jest teraz z nami.
Zbliżyłaś się bardzo do niej z powodu jej poświęcenia
dla ciebie, niestrudzonego wysiłku i jej czuwania aby
podtrzymywać cię przy życiu.
Od dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego modlitwy
Drogi Krzyżowej sprawiały ci ból serca, roniłaś łzy i
smutek ogarniał cię z powodu cierpień Mojego Syna. Z
tego właśnie powodu wybrałam ciebie moje dziecko”.
„Módl się, Módl się, Módl się Wytrwale”
Mary Ann, matka ośmiorga dzieci, po raz pierwszy
została zaszczycona wizytą Matki Bożej dnia 12
listopada 1949 roku. Miało to miejsce wieczorem,
wkrótce po udaniu się na spoczynek, była ona bardzo
przestraszona tą wizytą. Matka Boża nie wypowiedziała
wtedy ani jednego słowa.
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Dnia 7 kwietnia 1950 roku Mary Ann zauważyła,
że krzyż wiszący na ścianie pięknie promieniuje,
usłyszała wtedy głos; „Tak, módł się moje dziecko.
Módł się, módl się, módl się wytrwale. Moje dziecko,
masz ciężki krzyż do niesienia ale ludzie na całym
świecie niosą cięższy krzyż i mają większe przykrości
przez wrogów Pana Boga, módl się. Módl się wytrwale
i pobożnie całym swoim sercem.” Mary Ann otrzymała
instrukcje dotyczące jej kościoła, księdza i krewnych.
Matka Boża ostrzegła ją, że będzie wyśmiewana i
wykpiona. Matka Boża obiecała jej, że powróci znowu
kiedy: „zakwitną kwiaty a drzewa i trawa zazieleni się.”
Zgodnie ze swoją obietnicą Królowa Nieba
powróciła do Mary Ann dnia 28 maja 1950 roku, była
to niedziela zesłania Ducha Świętego. „Oh była Ona tak
piękna i promieniująca”, że nawet artysta nie mógłby
odzwierciedlić jej piękna, wyjaśniła Mary Ann.
Ponownie nastepnego dnia, 29 maja, Matka
Najświętsza przybyła i powiedziała do Mary Ann:
„Obudź się Ameryko”, błagała Matka Boża: „wrogowie
Pana Boga skradają się”. Matka Najświętsza dziwiła się
dlaczego ludzie odwrócili się od Niej i od Jej orędzi.
Powiedziała, że wszyscy ludzie muszą współpracować i
modlić się. „Wszystkie religie muszą współpracować ze
sobą przeciw wrogom Pana Boga. Musisz kochać
bliźniego swego i żyć zgodnie z Dziesięcioma
Przykazaniami Bożymi i Drogą Krzyżową, a nie tylko
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starać się. Musisz kochać Mojego Boskiego Syna ponad
wszystkie dobra ziemskie. Musisz się modlić aby
nawrócić Rosję, wtedy dopiero zapanuje pokój na
ziemi”.
Dnia 30 maja, 4 czerwca, 16 czerwca, 15 sierpnia i
7 października Matka Boża znowu odwiedziła Mary
Ann i przemówiła do niej. Królowa Nieba obiecała jej,
że powróci do Mary Ann każdego roku w te
wyznaczone dni i jeszcze dodatkowo w niedzielę
Świętej Trójcy, przez tak długo jak żyć będzie Mary
Ann. Matka Boża wiernie dotrzymała swojej obietnicy.
Matka Boża nie tylko sama objawiała się Mary Ann
ale również Trójca Przenajświętsza i ponad sto różnych
Świętych. Orędzia od Matki Bożej i Świętych zawierają
prośby, przepowiednie, objawienia, ostrzeżenia i
rozwiązania do wielu problemów, które stoją przed
nami w tych niepewnych czasach.
Przeżycia i Cierpienia Męki Pańskiej
Przez wiele lat Mary Ann znosiła cierpienia i wizje
Męki Pańskiej. Dane jej było widzieć Ostatnią
Wieczerzę oraz przytłaczjące piękno i powagę
pierwszej Mszy Świętej. Jako dusza ofiarna cierpiąca za
grzechy innych, Mary Ann znosiła ból dzień i noc.Te
cierpienia pozwalały jej tylko na dziesięcio lub
piętnasto minutowy sen jednorazowo. Jaką ogromną
wartość miały cierpienia tej meżnej kobiety? Któż jest
w stanie to pojąć?
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Zdjecie Mary Ann z ranami Korony Cierniowej,
które stawały się widoczne pomiedzy drugą i trzecią
po południu w piątki Wielkiego Postu w 1951 roku, a
także w 1952 roku. Po tym czasie nastąpiły tylko
cierpienia wewnętrzne.
Prawda dla Wszystkich Ludzi
Czternaście pięknych kapliczek zbudowano na
prośbę Matki Przenajświętszej, które ozdabiają to
szczególne miejsce objawień aż do dnia
dzisiejszego.Przygotowywane są plany na budowę
dodatkowych kapliczek. W kapliczkach znajdują się
figury Świętych naturalnej wielkości, które dostarczają
inspiracji dla wielu odwiedzających, którzy
przybywają do sanktuarium samochodami lub
autokarami. W sanktuarium, codziennie przebywają
wolontariusze, którzy wyjaśniają treść orędzi i
odpowiadają na pytania. Na tej wyścielonej kwiatami
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ziemi nie trudno odnaleźć ślady Św. Teresy, która
objawiła się Mary Ann mówiąc: „często tu spaceruję”.
W sanktuarium rozdawane są publikacje
zawierające treść orędzi dla ludzi różnych wyznań w
ten sposob zadość czyniąc prośbie Matki Najświętszej
aby: „przekazać prawdę wszystkim ludziom”.
Uzdrowienia, Cuda i Nawrócenia
Sanktuarium otrzymuje setki oświadczeń
dotyczących nawróceń i powrotu do wiary, uzdrowień,
cudów i otrzymanych łask. Zdumiewające zmiany
miały miejsce w życiu tych, którzy odwiedzili
Sanktuarium i zapoznali się z orędziami. Cudownym
zjawiskiem jest również fakt, że srebrzyste łańcuszki
Różańca Świętego zmieniają kolor na złoty, czasem,
kolor zmieniają również koraliki Różańca. Uważa się,
że jest to znak z nieba aby podkreślić ważność
codziennego odmawiania Różańca Świętego, a także
udowodnić, że nieprawdą są pogłoski, iż: „odmawianie
Różańca Świętego powinno być zaniechane ze względu
na jego przestarzałość i powtarzanie się modlitw.”
„Matka Boża objawiła w Necedah, że Różaniec Święty
jest najsilniejszą bronią w zwalczaniu nieprzyjaciół
Pana Boga.”
Matka Najświętsza w piękny sposób wyjaśniła
znaczenie zmiany koloru Różańca a mianowicie; tym
których różaniec zmienił kolor mają go odmawiać,
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propagować, nauczać innych i pracować dla Matki
Bożej. Ponadto Matka Boża stwierdziła, że wszyscy
mogą rozpowszechniać Jej orędzia, ci, którzy nie mogą
pracować, mogą wspierać Jej posłannictwo modlitwą.
Ujawnienie Planu Wrogów
W wielu objawieniach Matka Boża ujawnia Mary
Ann przegiegły plan opracowany przez wrogów Pana
Boga dążący do zniszczenia Chrześcijaństwa poprzez
podstępną infiltrację kościoła, szkół, rządu, sztuki,
media, a nawet jedzenia, które spożywamy. Nasze
jedzenie pozbawione jest składników odżywczych co
prowadzi do chorób i apatii wśród ludności
amerykańskiej.
Młodzież stanowi szczególny cel dla wrogów Pana
Boga. Środki, które są używane do niszczenia
młodzieży to narkotyki, pornografia, muzyka
satanistyczna, wypaczona sztuka, perwersyjne
wychowanie seksualne i przeinaczone podręczniki
szkolne.
Ujawnione przez Matkę Bożą tajemnice strzeżone
przez wrogów Pana Boga spwodowały, iż wrogów tych
opanowała furia złości po czym przystąpili oni do
kampanii złośliwej propagandy przeciw Mary Ann i
całej jej rodzinie a następnie przeciw wszystkim tym,
którzy wierzą w tą Świętą sprawę. Od zarania czasów,
tam gdzie prawda trjumfuje, wkrótce nastepują
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oskarżenia. Złośliwe kłamstwa zaczęły się szerzyć aby
zniechęcić pielgrzymów do odwiedzania sanktuarium.
Ludzie jednak przybywali i nadal odwiedzają
sanktuarium.
Ocalić Ameryke!
Matka Boża wielokrotnie podkreślała ważność
naszej obecnej i niepwnej sytuacji. Błagała Ona aby
wszyscy modlili się dodatkowo jedną godzinę w
tygodniu, niezależnie od niedzielnego obowiązku, w
ten sposób tworząc „Nieustanne Czuwanie poprzez
Modlitwę”, czyli „Constant Vigil of Prayer”.
Czuwanie poprzez modlitwę stanowić będzie obronę
przeciw nieprzyjaciołom Pana Boga. Ta piękna
obietnica niebiańska dana duszom wiernych
propagujących Nieustanne Czuwanie poprzez
Modlitwę zapeni im, że Św. Joanna d’Arc, Św. Teresa i
Św. Franciszek wspomagać ich bedą w pracy!
Zabijanie Dzieci Nienarodzonych i Osób Starszych
Na przestrzeni wielu lat objawień, Matka Boża ze
łzami w oczach błagała o powstrzymanie rzezi
nienarodzonych dzieci – przyszłości Ameryki.
Ostrzegała Ona:„Nie ma większego grzechu niż
samowolne wyniszczanie życia ludzkiego. NIE MA!
Dzieci, dzieci co robicie swojemu narodowi?
Narodowi, który posiada taką piekną flagę? Macie być
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dumni ze swojego narodu, a nie przynosić mu hańbę
tak jak Kain, i niszczyć ludzkie życie.” Potem nadeszło
groźne pytanie, co stanie się z przyszłymi pokoleniami
białej rasy, jeśli biali ludzie nie chcą mieć własnych
dzieci? Przerażające statystyki wskazują, że w
Ameryce dokonuje się ponad trzy i pół miliona aborcji
rocznie co przewyższa inne kraje w świecie!
Kolejne smutne objawienie: „W waszych
instytucjach czynione są przygotowania aby zgładzać
osoby starsze, i oszpecone, gdyż ludzie ci stanowią
kłopot i utrapienie. Ci, którzy odpowiedzialni są za te
decyzje uważają się za Boga.”
Judasze
Matka Boża objawiła Mary Ann, że trzydzieści
tysięcy komunistów zostało wykształconych na księży
aby przeniknąć Kościół Katolicki w celu jego
systematycznego niszczenia! Za życia Pana Jezusa na
ziemi, mówiła Ona: „było dwunastu apostołów. Jeden z
nich to Judasz. Obecnie procent Judaszy jest znacznie
większy.” Matka Boża wskazała również, że
liberałowie, którzy nie miłują Pana Boga tylko samych
siebie porównywalni są z Judaszami, ponieważ tworzą
oni swoją własną interpretację nauk Pana Jezusa
powodując w obecnych czasach fałszywe rozumienie
nauk Pańskich.
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Papież Pawel VI
Niebiański gość w Necedah prosił wielokrotnie o
modlitwy w intencji Papierza Pawla VI wyjaśniając: „
Moi synowie-księża mogliby bardzo pomóc
przezwyciężyć trudności, które dosięgły papieża. On
jest dobrym człowiekiem. Błędy, które popełnił nie były
z jego własnej winy ale z winy tych, którzy przeinaczyli
jego słowa, składając również fałszywe oświadczenia w
imieniu papierza. Papież nie chce zmienić Mszy
Świętej. On chce żeby Msza Święta była odprawiana
tak jak to ustanowił Mój Boski Syn w Wielki Czwartek.
Papież nie szuka uproszczeń.” Módlmy się wszyscy o
naszego obecnego Ojca Świętego.
Moi Synowie-Księża
Na przestrzeni lat Matka Boża przekazywała
również orędzia dla swoich synów-księży, tak ich czule
nazywała. Mówiąc o nich jako o „lekarzach dusz.”
Mówiła, że: „ksiądz jest tu dlatego żeby uleczać dusze i
aby pomóc człowiekowi odnaleźć: „Chwałę nad
Chwałami, Pana Boga”, a także aby doprowadzić
człowieka do Niepokalanego Serca Maryji,
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz by nauczać ludzi
jak nieść swój krzyż i akceptować porażki zamiast nad
nimi wpadać w rozpacz.” „ ... Oh synowie to co robicie
jest proste. Kochajcie Mojego Boskiego Syna.
Nauczajcie lud i wiernych prawdy i miłości do Pana
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Boga. Nauczajcie ich jak żyć cnotliwie i
bogobojnie.Odstawcie na bok przyciągający blask
dolara. Dolary przesłaniają wam oczy, módlcie się i
odmawiajcie różaniec. Jałmużna jest potrzebna i
nadejdzie gdyż Chrystus nie opuszcza Swoich”.
Panny Młode Chrystusa
Mówiąc o siostrach zakonnych jako o swoich córkach,
Matka Boża, błagała ich żeby dotrzymywały swoich
ślubów i nosiły habity co wyróżnia je od innych jako:
„Panny młode Chrystusa”, a także aby nauczały dzieci o
Prawdziwym Tradycyjnym Kościele. Jeden z
nieszkanców niebios wyjawił, że „Matka Boża roni
gorzkie łzy z powodu swoich synów”. Ci, którzy
reprezentują Jezusa Chrystusa, oraz panny młode Jej
Boskiego Syna rozrywają Jej serce, ponieważ podążają
oni za światowym życiem nie pozostając wiernym
swoim ślubom i życiu klasztornemu.
O Kobietach
Stare przysłowie mówi: „Jak postępują kobiety, tak
postępuje naród!” Podczas trwania wizyt Królowej
Nieba, błagała Ona, aby kobiety ubierały się skromnie,
a meżczyzn, aby: „nie chwalili się ich nagimi ciałami,
gdyż trafią do piekła”. Inne ostrzeżenie, skierowane
było do księży: „księża nie powinni zezwalać kobietom
aby były nieodpowiednio ubrane kiedy przychodzą do
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kościoła, szczególnie jeśli spodziewa się on złagodzenia
jego własnych grzechów. Kobiety i meższczyźni, nie
tylko same kobiety, jeżeli są nieprzyzwoicie ubrani,
winni są kuszenia innych.
Matka Boża wyjaśniła, że ojciec powinień być
głową rodziny, z wyjątkiem szczególnych przypadków,
a matka powinna pozostawać w domu z dziećmi aby
uczyć ich jak rozróżniać dobro od zła. Dzieci
potrzebują dyscypliny ale musi się to odbywać z
życzliwością.
Ostrzegała Ona, że używanie narkotyków,
alkoholizm i dezorientacja będzie postępować wsród
młodzieży i dorosłych z powodu tych, którzy dążą do
uwolnienia się od obowiązków jakie nakłada na nich
ojcowstwo i macieżyństwo oraz pozostawanie
współmałżonkami. „Spowodują oni wielką katastrofę
w narodzie.”
Stosunek Matki Bożej w odniesieniu do ruchu
wyzwolenia kobiet zawarty jest w słowach: „to
skandaliczne i śmieszne, ... One pragną wolności,
WOLNOŚCI! Boże, och Boże miej litość nad nimi. Za
tą wolność będą pragnąć śmierci. Za zgładzenie w
swoim łonie nienarodzonego dziecka bedą one pragnąć
zamienić się z dzieckiem miejscem, nigdy nie zapomną
tego co uczyniły tak długo jak żyją tu na ziemi, nie
zapomną też tego przez całą wieczność bo OGIEŃ
PIEKIELNY JEST WIECZNY”.
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Płacz nad Młodzieżą
Od poczatku swoich objawień Matka Boża błagała
o modlitwy i ukierunkowanie dla młodzieży.
Stwierdziła Ona , że zjawiła się tu w Necedah głównie
z powodu troski o młodzież. Błagała, żeby młodzież,
była cnotliwa i wstrzemięźliwa, lojalna w stosunku do
swoich rodziców, braci, sióstr, koleżeństwa,
profesorów, nauczycieli i urzędników. Ostrzegała
młodzież, żeby nie ulegała pokusie próbowania nawet
odrobiny narkotyków, które prowadzą do ruiny i
zniszczenia umysłu, ciała i duszy. Prosiła ich, aby
okazali wiecej męstwa, honoru i posłuszeństwa jak
również aby ubierali się właściwie i zachowywali się
jak prawdziwi chrześcijanie.Obiecała im, że jeżeli
będą tak postępować otrzymają wiele łask, ich droga
życiowa będzie lżejsza i odnajdą cel, do którego
zmierzają. Ostrzegła ich, że nic dobrego nie może
wyniknąć z kłamstwa i oszustwa.Poprzez kłamstwa
nic dobrego się nie osiągnie, jedynie żal i ból.
Powiedziała jak bardzo kocha młodzież i poprosiła
aby młodzież Ją rownież kochała.
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Odejście od Prawdy
Ze smutkiem Matka Boża i Jej Boski Syn patrzą na
swoje stworzenia zahipnotyzowane blaskiem
materializmu, beznadziejnie szukając szczęścia i
zaspokojenia. Ślepo brną szukając znaczenia ich życia,
chwytając się przelotnych rozrywek a zapominając, że
im dalej odchodzą od Pana Boga tym bliżej zdążają do
rozpaczy.
Wielu z nich znalazło ucieszkę w takich ruchach jak
Pentakostal, Charyzmatyczny, Cursillo czy Renew
(Odnowy) lub innych podobnych. Niebiańskie orędzia
ostrzegają, że: „wróg wykorzystuje te ruchy w dwojaki
sposób. Działają tam siły satanistyczne. Oszukały one
wiele duchownych i świeckich osób.Dzisiejszy ruch
Pentakostalny jest złym ruchem. Ojciec Święty nie
aprobuje go. Jeśli, niektórzy kardynałowie twierdzą, że
on go aprobuje, to jest nieprawda. Wasz Ojciec Święty
tego nie zatwierdza. On wie dlaczego oni to akceptują.
Pentakostializm zrujnował właściwy pogląd wielu osób,
kobiet i męższczyzn zarówno duchownych jak i
świeckich. Ruch ten raczej oddala ludzi od
prawdziwego kościoła zamiast napełniać ich serca
Duchem Świętym.
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Droga na Kalwarię
Grota Znajdująca się na Terenie Sanktuarium w

Pocieszajcie Jej Syna
Wiele tysięcy ludzi całkowicie odeszło od
kościoła, w ten sposób spełniając zamierzenia wroga.
Matka Boża powiedziała: „Tak możecie iść do
dziesięciu, dwunastu różnych kościołów
przypuszczalnie katolickich, przypuszczalnie
zwolenników Mojego Boskiego Syna, ale w każdym z
nich znajdziecie inny rytuał. To nie jest droga na
Kalwarię. To NIE jest prawdziwa ofiara Mszy
Świętej.” Jakkolwiek by nie było, Matka Boża błagała,
aby nie opuszczać kościoła. Wyjaśniając, że ksiądz
nawet będący liberałem, jeśli jest prawidłowo
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wyświęcony ma moc aby sprowadzić naszego Pana na
ołtarz.
Nie przestrzeganie Dzięsięciu Przykazań,
odstępstwa od Mszy Świętej, profanacja Komunii
Świętej poprzez przyjmowanie jej do rąk, to tylko kilka
powodów, dla których Nasz Pan jest dzisiaj ponownie
krzyżowany. Dlaczego nie chodzimy do Jego Domu
aby Go pocieszać. Jeżeli nie chodzimy odwiedzać Go w
Jego Domu, to nie możemy spodziewać się, że On
odwiedzi nas w naszym domu.
Istotnie, odpowiedź na wszelkie wątpliwości tkwi w
tych słowach z Niebios: „Ci , którzy pozostają z Matką
Bożą zwyciężą, ci, którzy pozostają z Matką Bożą
pójdą do nieba, ci, którzy pozostają z Matką Bożą
zobaczą Chwałę nad Chwałami; ci, którzy pozostają z
Judaszem trafią do ognia piekielnego i będą się palić w
piekle. Wybór należy do was księża. Zdecydujcie się,
pozwólcie mi was policzyć, wkrótce będzie już za
późno.”
Odpowiadając na Jej Prośby
Organizacja „Mojemu Bogu i Mojej
Ojczyźnie” (For My God and My Country, Inc.) istnieje
żeby kontynuować prace tego ogromnego
przedsięwzięcia. Grupy młodzieży ofiarują swój czas,
wysiłek i talent aby przyspieszyć tę „pracę miłości.”
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W odpowiedzi na żądanie Królowej Różańca
Świętego, Pośredniczki Pokoju, sanktuarium
propaguje program modlitewny: „Nieustanne
Czuwanie poprzez Modliwę”. W Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i inych krajach powstają
jak: „grzyby po deszczu” grupy modlitewne, których
członkowie mogą być poproszeni o uczestniczenie w
godzinnej modlitwie, (wezwanie Pana Jezusa),
nalegała Matka Najświętsza: „to musi się rozszerzać,
należy czynić większe wysiłki.”

Matka Najświętsza prosiła żeby zbudowany został
dom dziecka pod wezwaniem Siedmiu Boleści
Najświętszej Maryji Panny, w którym siostry zakonne,
Siostry Siedmiu Boleści Najświętszej Maryji Panny,
przy pomocy świeckich ochotników o ile to konieczne,
podjęłyby w nim prace.
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Matka Boża objawiła, że ponad 200 dzieci zostało
uchronionych od noża aborcyjnego dzięki domowi
dziecka Siedmiu Boleści Najświętszej Maryji Panny
znajdującym się w Necedah. Znacznie więcej zostało
uratowanych, Matka Boża objawiła również, że
rozpowszechnianie na ten temat publikacji w
sanktuarium, następuje poprzez działalność
organizacji Pro-Life, dom dziecka obecnie
przeprowadza: testy ciaży, poradnictwo oraz informuje
telefonujących gdzie mogą się zgłosić w swoim
rejonie aby otrzymać stosowną pomoc.
Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w Sanktuarium,
propaguje się i odmawia różaniec. Została utworzona
grupa, której celem jest naprawa różańców aby
sprostać nieustannym zapotrzebowaniom, spełnić
swoją misję, a także udostępnić je dla odwiedzającej
młodzieży. Publikacje: „Jak Odmawiać Różaniec” i
„Piętnaście Obietnic Odmawiając Różaniec” są
rozdawane odwiedzającym. Brązowe i Zielone
Szkaplerze wykonane przez „Busy Fingers”
rozdawane są odwiedzającym, którzy z radością
przyjmują te skuteczne sakramentalia.
W odpowiedzi na rozpacz Matki Bożej z powodu
zanikania patriotyzmu, na terenie sanktuarium
wzniesiono figury naturalnej wielkości: Chrystusa
Króla, Washingtona i Lincolna stanowiące shrine
patriotyczny, a także codziennie powiewa flaga
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narodowa i spiewane są pieśni patriotyczne. Nasza
Pani często ostrzegała: „Zwalczajcie ustawy prawne,
które doprowadzą do zguby wasze dzieci. Uważajcie
na ustalane przepisy prawne. Waszym chrześcijańskim
obowiązkiem jest dopilnowanie aby wasz rząd
funkcjonował właściwie. Obowiązkiem każdego jest
aby był zainteresowany jak przebiega praca rządu.”
Wolontariusze powinni regularnie sprawdzać
publikacje sprzedawane w sklepach aby wyszukiwać
zawarte w nich nieodpowiednie materiały, po czym
nalegać na wlaścicieli sklepów o wycofanie z półek
takich publikacji. Matka Boża ostrzega, że: „Narkotyki
i pornografia zatruwają umysły młodzieży, prowadząc
do ich wyniszczenia.” Jakie to smutne, że tylko
niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że
pornografia roztacza wizje sprośności przed oczami
młodzieży. Pornografia nie tylko jest przeciw
chrześcijaństwu ale również przeczy patriotyzmowi i
stanowi podłoże do wszystkich występków
kryminalnych. Dobre książki są cenione i
przechowywane w Necedah. Matka Boża błagała:
„Wszyscy z was powinni dążyć do odnajdowania
dobrych religijnych książek. Zadbać o nie i
przechowywać je ponieważ są one niszczone i
wyrzucane do śmieci. Dbajcie o nie i przechowujcie
je.”
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Uwzględnij Chrystusa w Świętach Bożego
Narodzenia
Była to wielokrotnie ponawiana prośba naszej
Matki Bożej. Inspirujące publikacje i plakaty są
dostępne dla wszystkich tych, którzy pragną czcić
Boże Narodzenie jako urodziny Chrystusa. Na żądanie
Matki Bożej, Narodziny Pańskie i wydarzenia temu
towarzyszące
przedstawiane są corocznie w
programie: „Nativity Pageant” przez dużą grupę osób
łącznie z żywymi zwierzętami biorącymi udział w
przedstawieniu, które odbywa się na terenie na
przeciw sanktuarium. Ludzie z wielu stanów
przybywają aby obejrzeć to wzruszające widowisko.

Scena z Przedstawienia Narodzenia Pańskiego
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Budynki Sanktuarium
Matka Boża zarządała aby na terenie sanktuarium
zostało wzniesione szereg budynków. Ludzie z
oddaniem i bez wynagrodzenia pracowali poświęcając
wiele godzin ciężkiej pracy aby ukończyć i upiękrzyć
teren sanktuarium. Nasza Pani odniosła się do ich
wysiłków jako: „pracy miłości.”

Budynek Informacji
W budynku informacyjnym można zaopatrzeć się
w różance, szkaplerze, krzyże, figurki i medale
jedności. Do nabycia są również publikacje
zawierające orędzia Matki Bożej oraz Świętych,
książki, taśmy video i audio, a wszystko to aby
zadośćuczynć zleceniu Matki Bożej: „przekazujcie
prawdę wszystkim ludziom.”
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Sala Pośredniczki Pokoju
W tym budynku pielgrzymi zapraszani są na
wykłady, konferencje, prezentacje audiowizualne,
które dostarczają informacji o sanktuarium,
Nieustannym Czuwaniu poprzez Modlitwę, aborcji,
Świętych, patriotach oraz inne wyjaśnienia związane z
tym tematem.
Sala Świętego Józefa Pracownika
Budynek ten przeznaczony jest na biura,
warsztaty, spotkania, oraz jest miejscem gdzie
odbywają się spotkania towarzyskie.
Replika Domu Mary Ann
Dom mieszkalny rodziny Van Hoof uległ
zniszczeniu w czasie pożaru, który miał miejsce w
lutym 1959 roku. Wzniesiona jest jakkolwiek replika
domu Mary Ann. Jest to historyczne miejsce,
ponieważ znajdują się tam oryginalne przedmioty
pochodzące z jej domu a także te, odrestaurowane. W
dużym oknie domu-repliki znajduje się figura Matki
Bożej i dzieciątka Jezus, a przed nimi lalki w strojach
regionalnych, reprezentujące dzieci z całego świata.
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Dom Św Franciszka dla Nieszczęśliwych
Męższczyzn
Dom ma trzy piętra i zbudowany jest w kształcie
krzyża. Dom będzie mógł pomieścić około 160
męższczyzn. Obecnie w bydynku znajduje się szkoła
imienia Królowej Różańca Świętego Pośredniczki
Pokoju (dla uczniów K-12). W budynku znajduje się
również piękna kaplica, która powstała na zlecenie
Matki Bożej.
Dom Modlitwy
Obecnie ten unikalny Dom Modlitwy (wznoszony
na zlecenie Matki Bożej) znajduje się w trakcie
budowy. Nasza Pani wyjaśniła, że budowa będzie
ukończona gdy: „spełni się odpowiednio dużo
modlitw, pokuty i poświęcenia.” Matka Boża
wyjaśniła Mary Ann, że wchdząc do Domu Modlitwy:
„grzesznik znajdzie w nim schronienie, cierpiący
komfort, wszyscy chrześcijanie pomoc, zagubieni
nadzieję, a ludzie dobrej woli, pokój.”
Dom modlitwy w kształcie serca, zaprojektowany
jest przez Niebiosa, reprezentuje połączone serca:
Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryji.
W budynku tym znajdować się będą obrazowo
przedstawione Dziesięć Przykazań Bożych, Droga
Krzyżowa i Tajemnice Różańca Świętego, pozwoli to
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wszystkim zwiedzającym lepiej zrozumieć podstawy
naszej wiary. Dnia 7 paźiernika 1975 nadzwyczajna
wiadomość nadeszła z Niebios zapewniająca, że dwoje
Świętych codziennie przez dwadzieścia cztery godziny
obecnych będzie w Domu Modlitwy udzielając łask i
pocieszenia.

Święte Miejsce
M iej s c e Obj a wi eń j e st ni e wąt pl i wie
najważniejszym i Świętym Miejscem łącznie z
czterema drzewami jesionu. Przed nim ustawiona jest
naturalnej wielkości figura Królowej Różańca
Świętego, Pośredniczki Pokoju odzwierciedlająca Jej
delikatne piękno.Na poparcie ważości wyboru tego
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miejsca jest wizja Mary Ann z marca 1971 roku, w
której mówi ona: „widzę Święte Miejsce i na nim
znajduje się coś w kształcie kołyski. W nim jest coś,
co wygląda jak diament. Symbolizuje to Święte
Miejsce. Wyróżnia się od innych i wygląda jak
diament. To jest najważniejsze Miejsce, tu można
złożyć serce.”
Nam na Zachętę
Modlitwa i praca trwa a poparcie otrzymywane
jest w nastepujących objawieniach: „to poprzez wasze
„Owoce”, „Dobre Owoce” to miejsce będzie świecić.
BĘDZIE ŚWIECIĆ JAK GWIAZDA NA NIEBIE! To
miejsce będzie tak znane, jak Fatima, ponieważ
pracujecie nad Nieustannym Czuwaniem poprzez
Modlitwe, nad ocaleniem nienarodzonych dzieci, oraz
nad ocaleniem ludzi w podeszłym wieku.
Żaden z tych projektów nie mógłby być
przeprowadzony, gdyby nie pełne łask wizyty Matki
Bożej i Świętych, gdyby nie znoszenie cierpień i
wytrwałość Mary Ann, a także gdyby nie modlitwy i
praca wiernych. Św. Joanna Arc w pełni zrozumienia
przyznala: „NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ”
Matka Boża przybyła do Ameryki! Czeka Ona z
otwartymi ramionami w miejscu swoich objawień na
ludzi wszystkich wyznań, którzy przybywają, aby
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otrzymać łaski i oświecenie po czym wracają, jak
określa to Matka Boża: „z sercami pełnymi radości.”
Mary Ann Van Hoof zmarła dnia 18 marca 1984
roku. Pan Bóg i Matka Boża znają wartość jej
długotrwałych cierpień i niustannych prześladowań,
które poniosła.
Mary Ann dane było widzieć Pana Jezusa, Jego
Matkę i bardzo wielu Świętych w ciągu trzydziestu
czterech lat. Zdumiewająca prawda została przekazana
światu poprzez orędzia jej niebiańskich gości. Mary
Ann zawsze umniejszała sobie ważności, oddając
honor Matce Bożej i Jej Synowi. Teraz, cieszy się ona
nagrodą za miłość okazaną Panu Bogu i Matce Bożej
oraz za spełnianie Ich poleceń!

Mary Ann Van Hoof
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Prośby Królowej Różańca Świętego Pośredniczki
Pokoju o Modlitwy
1. Anioł Pański, odmawiać trzy razy dziennie.
2. Msza Święta i Komunia Święta, codziennie o ile to
możliwe.
3. Modlitwa za Ojca Świętego, w pierwszej kolejności,
a następnie za biskupa i za księży parafialnych.
4. Modlitwa do Królowej co najmniej raz w tygodniu.
5. Modlitwa do Orędowniczki Pokoju i litania do
Najświętszej Maryji Panny, nauczyć się na pamięć i
odmawiać codziennie.
6. Modlitwa za prezydenta i urzędników rządowych.
7. Modlić się za młodzież. Modlić się i codziennie
podejmować działania aby ratować nasz kraj, nasz
kosciół i naszą młodzież – przyszłość Ameryki.
8. Modlitwa za jedność i miłość.
9. Różaniec – odmawiać codziennie z rodziną.
10. Modlitwa do Św. Michała.
11. Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej Męki
Pańskiej.
12. Modlitwa do Św. Anny.
13. Modlitwa o Pokó j Św. Franciszka.
14. Modlitwa Henryka Swana.
15. Akt Ofiarowania – codziennie.
16. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – we
wszystkie piątki roku, a w czerwcu codziennie.
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17. Litania do Najświętszej Maryji Panny we wszystkie
soboty a w maju codziennie.
18. Modlitwa Matki Boskiej Bolesnej i Różaniec Matki
Boskiej Bolesnej we wszystkie piątki wielkiego
postu i 15 września (Święto Matki Boskiej
Bolesnej).
19. Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa pięć razy
w tygodniu w miesiącu lipcu.
20. W październiku, po każdej dziesiątce Tajemnicy
Bolesnej odmawiać: „Pokój niech będzie z wami,
Św. Franciszku módl się za nami”.
21. Nosić krucyfiks (z drzewa) w celu uzyskania
pomocy i poradnictwa, a w chwilach szczególnie
niebezpiecznych lub pokusie położyć rękę na
krzyżyku i odmówić „Ojcze Nasz”, na cześć Boga
Ojca, „Zdrowaś Maryjo”, na cześć Matki Bożej i
„Chwala Ojcu” na cześć Trójcy Świętej.
22. Odmawiać nowennę (9 dni, jedn godzina modlitwy
każdego dnia, modliwy te można sobie wybrać
dowolnie) przed każdymi świętami: 28 maja, 26
lipca, 15 sierpnia, 15 września, 7 października, i 8
grudnia. Nowenna powinna być skończona jeden
dzień przed świętem, o ile jest to niemożliwe należy
odmawiać nowenne trzy-dniową modląc się jedną
godzinę każdego dnia.
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23. Powierzyć swój dom, poświęcając go, i polecając
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny.
Odmawiać Akt Poświęcenia co najmniej raz w
tygodniu.
24. Módl się o kanonizację Kateri Tekawitha (panny i
męczennicy), indianki ze szczepu Mohawk z
Północnej Ameryki (została już kanonizowana).
25. Prosić o wstawiennictwo Św. Dymphny, patronki
chorób nerwowych i psychicznych.
26. Nosić brązowy i zielony szkaplerz. Orędzie z dnia
15 sierpnia 1968 roku, w którym: „Proszę was
wszystkich abyście nosili Zielony Szkaplerz
Niepokalanego Serca Maryji i codziennie
powtarzali „ O Niepokalane Serce Maryji módl się
za nami teraz i w godzinę śmierci naszej,
uciekamy się do Ciebie.” Każdy kto nosi ten
szkaplerz z prawdziwą wiarą i miłością będzie
chroniony od wszelkiego zła, zarazy, zranienia, a
także dostąpi łaski szczęśliwej śmierci. Miejcie go
zawsze blisko przy sercu odmawiając tę
krótką modlitwę codziennie.”
27. Czytaj i zgłębiaj „Osiem unktów.” Treść zawarta
w objawieniu z dnia 25 listopada 1955.

29

28.

Pracuj pilnie dążąc do uczestniczenia w
Nieustannym Czuwaniu poprzez Modlitwę.
Poświęć godzinę tygodniowo i nawiąż kontakt z
zainteresowanymi osobami, duchownymi, grupami
modlitewnymi. Sporządź materiały do rozdawania.
29. Ucz się Mszy Świętej tworząc grupy, i prosząc
księży o pomoc.
30. Módl się za księży, zakonnice, duchownych i
misjonarzy.
31. Módl się, żeby środki niszczenia, którymi posługują
się nieprzyjaciele Pana Boga stały się bezużyteczne.
Zachęcaj innych, żeby robili to samo.
32. Oczyść szkoły z nieporządanych materiałów,
sprawdzając podręczniki, a takze stoiska prasy,
filmy i telewizję.
33. Módl się o zjednoczenie chrześcijan (zobacz
Objawienia z 7 października 1967 i 12 listopada
1969).
Objawienie z Dnia 19 Września 1975 –Święto Matki
Boskiej Saletyńskiej
Matka Boska Saletyńska płacze przed nami
znajdując się pośród drzew. Mamy tu jedynie płaczącą
figurkę. Nasza Pani spogląda ku niebu i złożywszy ręce
(Mary Ann złożyla ręce do modlitwy i podniosła je na
wysokość głowy) prosiła Pana Boga aby dał swoim
dzieciom na ziemi szansę na zbawienie. Matka Boża
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roni łzy przez nas. To co było mi dane widzieć może
być złagodzone a nie zniesione. Powinniście
postępować jak prawdziwi katolicy, którzy idą za
Panem Jezusem i czerpią z Jego nauk, a nie podążać za
tyni trzydziestoma tysiącami, którzy wtargnęli do
waszego kościoła, i tychże samych, którzy nauczają z
ołtarzy, i tych trzydzieści tysięcy co wdzierają się do
waszch domów, szkół, rządu, a szczególnie do kościoła.
Kościół musi powrócić do swojego pierwotnego
istnienia, czyli kościoła założonego przez Jezusa
Chrystusa, a także jego pierwotnych zasad. Boskość
Jezusa Chrystusa musi istnieć w sercach katechetów.
Muszą oni wiedzieć, że Chrystus jest Synem Bożym i
że Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą, a nie
zwykłą kobietą chodzącą po ziemi. Chrystus za życia na
ziemi nie był również zwykłym człowiekiem, który
został ukarany za swoje idee i zasady chrześcijańskie.
Katecheci nie uczą dzieci, że On jest Synem Bożym, ich
Stwórcą, ich odkupicielem i ich zbawicielem. On nie
jest: „tylko męższczyzną”. Tak długo jak katecheci
nuczać będą młode dusze takiego katechizmu, tak długo
nie będzie pokoju na ziemi, gdyby zaistniał taki pokój,
to kpił by z Syna Bożego. To co Chrystus ustanowił w
Wielki Czwartek byłoby kpiną, a Pan Bóg nie
akceptuje takich kpin. Nauczajcie swoją młodzież
prawdy. Matka Boża zstąpiła tu na ziemię nie dla was
dorosłych ale dla dzieci, aby ratować dzieci i aby
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wdrożyć w ich niewinne umysły i dusze prawdę o
Jezusie Chrystusie. Jednak nie robi się tego dzisiaj.
Popatrzcie na błędnie napisane katechizmy i
podręczniki w szkołach katolickich, tak zwanych
szkolach katolickich. Prawda nie jest nauczana.
Prosimy tutaj was wszystkich, którzy macie do
czynienia z dziećmi aby nauczać ich prawdy. Nie
chowajcie głowy w piasek jak to robi struś ale stawcie
czoło prawdzie, zachowując lojalność w stosunku do
Matki Bożej i Jej Boskiego Syna, a także wszystkich
Świętych, którzy upokorzyli się zstępując na ziemię aby
służyć wam radą i opieką. La Salette może przytrafić
się waszemu narodowi i ta kara byłaby zaledwie kroplą,
odrobiną, w porównaniu z tym co może spotkać wasz
kraj za zabijanie nienarodzonych dzieci, zabijanie
kalek, zabijanie żołnierzy, którzy walczyli o ten kraj, a
teraz nie mają siły aby być znowu sobą. Tak więc, żeby
wybawić kraj z tego ciężaru eliminuje się ich oraz
starców. Mówi się: „Dlaczego zapełniać domy starców
starymi ludźmi? Usuńcie ich.” Istotnie wasza
największa walka to będzie walka z eutanazją kalek,
starców, i oczywiscie zabijanie nienarodzonych dzieci.
Uczyńcie ich seksu a pozwalcie im niszczyć samych
siebie. Kobiety, które zażywają tabletki anykoncepcyjne
nigdy już nie będa takie jak były ponieważ jest to
przeciw nauczaniu Pana Jezusa, a z Niego nie wolno
kpić. Dlaczego kobiety tak bardzo unikają rodzenia
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dziecka, tak bardzo, że posuwają się nawet do ich
zabijania? Czyżby nie wiedziały, że jest to grzech
śmiertelny i w konsekwencji grozi im ogień piekielny?
Dlaczego kobiety, dlaczego? Gdzie są wasze serca?
Dlaczego tak się na zawsze splamić? Wasz Pan i Bóg
ukarze was według własnego sądu. Jedne wprowadzane
są w bląd, a inne walczą o to z pełną świadomością jak
gdyby zarządzały one światem, Pan Bóg sam dokona
sądu nad nimi. Chcą one pokazać prostemu
człowiekowi robiąc to, że są bardziej władne. A wy
mężczyźni jeśli nie będziecie pilnować się, to w ciągu
następnych 15 do 20 lat doświadczycie ich władzę. Wy
będziecie zajmować się dziećmi a one będą jak
mężczyźni. Czy pozwolicie na to aby te prawa
obowiązywały? Obudźcie się, spójżcie co się dzieje?
Czy jesteście jak dzieci, czy zaczniecie w końcu
myśleć? Myślcie mężczyźni i kobiety, myślcie
prawdziwi chrześcijanie, myślcie! Nauczajcie wasze
dzieci prawdy. Jezus Chrystus był głową apostołów w
czasie swojego panowania na ziemi i dlatego ustanowił
On meżczyznę głową domu. Kobieta jest więc
podporządkowana mężczyźnie a nie odwrotnie. Ten
kto myśli inaczej jest w błędzie. Oczywiście są wyjątki,
jakkolwiek mężczyzna musi być głową domu.
Podobnie, mężczyzna musi być głową kościoła.
Mężczyzna musi być również na czele rządu. Jeśli
pozwolicie na liberalizację kobiet, będziecie zgubieni.
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Będziecie zmywać naczynia, zmywać podłogi, robić
pranie lub nosić pranie do pralni lub też prać ręcznie.
Mężczyźni, dobrze jest pomóc swojej małżonce ale
poddać się jej rozkazom jest złem. To tych trzydzieści
tysięcy wykonuje swoje polecenia tak aby zniszczyć
wasz rząd, wasz kościoł i waszą młodzież. Zastanówcie
sie! Zapamiętajcie wasze motto: „Mojemu Bogu i mojej
ojczyznie”. Kobiety i matki pilnujcie swoje dzieci.
Wasze dzieci muszą być na pierwszym planie. Nie
zaniedbujcie ich. Nie wynajdujcie nic ważniejszego
ponad dzieci. Uczcie ich, że Pan Bóg jest na pierwszym
miejscu. Nauczajcie dzieci jak się modlić do ich Pana i
Boga. Nauczajcie ich jak szanować flagę, jak szanować
swój kraj, ojca i matkę.Nauczajcie ich tych wszystkich
rzeczy jak jeszcze są małe. Prowadźcie je, chrońcie je i
uczyńcie je lojalnymi i wiodącymi życie w prawdzie,
służbie ojczyzny, dla was samych i waszemu domowi.
Matka Boża przekazała te informacje w 1950 roku,
gdyby zastosowano się do nich, nasz kraj nie byłby w
takim chaosie jak się teraz znajduje. Gdyby władze
kościelne wzięły pod uwagę te wiadomości, wasz
kościół nie byłby dzisiaj w tak niepewnym
położeniu.Tak więc dzieci, mężczyźni i kobiety czcijcie
swoją ojczyznę, flagę, swojego Pana i Boga, Jego
Najświętszą Matkę, Świętych, oraz własnego ojca i
matkę. Jest to obowiązek, którego należy uczyć
wszystkie dzieci. To co wydarzyło się w La Salette
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stanie się z waszym krajem ale być może w innej
formie niż istotnie wydarzyło się w La Salette. Spotka
was to w inny sposób, znacznie inny, gdyż pozwalacie
na uchwalanie takich praw, które krępują wam rece i
nogi. Będziecie potrzebowali kolejną „Boston Tea
Party” jakkolwiek nie uda się wam tego zrealizować.
Niech Pan Bóg ma miłosierdzie nad wami. Niech Pan
Bóg ma miłosierdzie nad wami.
Objawienie z Dnia 15 września 1978 roku
Poniższe informacje zostały przekazane w dniu 15
września 1978 w święto Matki Boskiej Bolesnej.
Moje drogie dzieci: jest to bardzo ważne aby każdy
z was wziął się do ratowania nieurodzonych jeszcze
dzieci, a także ratowania dzieci i młodzieży. Ja,
Królowa Różańca Świętego, Orędowniczka Pokoju
przyszłam tu na ziemię w 1950 roku, wstawiając się o
dzieci i młodzież. Niewielu z was dowiedziało się o
mnie. Reszta zlekceważyła mnie. Tysiące
nienarodzonych dzieci umiera codziennie w dużych
miastach. Nienarodzeni jeszcze, mówiłam już o nich w
1950 roku. Nikt się tym jednak nie przejął, nikt nie brał
tego pod uwage. Mówię o nich znowu, a także o tych,
którzy są krzywdzeni codziennie, o pornografii, o
gorszących filmach, programach telewizyjnych i wielu
innych rzeczach które wróg Pana Boga podsuwa
waszym dzieciom, a wy rodzice nie przejmujecie się
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tym. Nie chcecie sobie tym głowy zawracać. Chcecie
postępować według własnego mniemania. Chcecie mieć
spokój. Niektórzy nazywają dzieci bachorami. Czy nie
jest to haniebne określenie dla stworzenia Boskiego?
Pan Bóg stworzył ciebie podobnie jak każde inne
urodzone dziecko i te, które byly nieurodzone i nie
mogły oddychać tu na ziemi Pana Boga. Dzieciom tym
nie dane było oddychać świeżym powietrzem gdyż
wyssane zostały z łona matki jak kawałki mięsa. Inne
dzieci zostały zasolone w łonie matki i w ten sposób
zniszczone. Wiele z nich rodzi się ale nie mogą złapać
oddechu i szybko umierają. Ile z was wie jaki to jest
diabelski łańcuch. Czy nie obchodzi was to? Niektórzy
z was są ojcami i matkami, napewno pamiętacie jak
przytulaliście swoje własne dziecko. Czy nie myślicie,
że te jeszcze nie narodzone dzieci mogłyby być tymi,
które kochacie? Nie, wy się tym nie przejmujecie. Wy
chcecie mieć wolność, wolność aby się bawić i robić co
się wam podoba. Wy nie chcecie tych bachórw aby
wam przeszkadzały. One są uciążliwe. Dlaczego moje
dzieci jesteście takie bezduszne? Możecie podziękować
Panu Bogu za swojego ojca i matkę, że nie zrobili z
wami tego samego, inaczej nie byłoby was dzisiaj tutaj
oraz za to, że mieliście rodziców chrześcijan, którzy
was kochali i opiekowali się wami. Każdy z was jest
odpowiedzialny za smierć któregokolwiek z
nienarodzonych dzieci. Jeśli ty nie czynisz żadnych
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wysiłków w celu ratowania ich, to jesteś winny ich
śmierci. Ci, którzy próbowali a teraz są już sami nie
zdolni do pracy, Panie Boże błogosław im za każde
uratowane dziecko, będą oni wynagrodzeni w niebie
stokroć razy, a nawet tu na ziemi, ponieważ Pan Bóg
nie zapomina gdy uratujesz chociaż jedno maleństwo,
chociaż jedno maleństwo, a co dopiero tysiące z tych
którzy podążają codziennie do rzeźników dokonujących
aborcji. Nieporozumieniem jest fakt, że wielu z was
wierzy, że embrion jest rzeczą, a nie żywą istotą ludzką,
życie ludzkie liczy się już od momentu poczęcia, a nie
gdy płód ma sześć tygodni. Istota ludzka powstaje w
chwili poczęcia. Tak, Pan Bóg ją stworzył! Dlaczego
pozwalacie tym maleństwom umrzeć zanim będą mogli
złapać oddech swieżego powietrza? Jeśli twoje własne
dziecko zachoruje, wydajesz setki lub tysiące dolarów
żeby zachować go przy życiu. Dlaczego nie stać was
przynajmniej na krótką modlitwę aby ratować niektóre
z nich? Dlaczego? Czy jesteście pozbawieni serc
gorejących miłoscią? A może to tylko: „daj mi spokój,
daj, daj?” Czy chcecie tylko brać a nie dawać? Dajcie
życie nienarodzym dzieciom. Ratujcie ich życie.
Ratujcie kaleki, które rodzą się wielu rodzicom.Ratujcie
je. Opiekujcie się własnymi dziećmi. Kochajcie ich i
uczcie ich kochać Pana Boga. Nauczajcie ich prawdy.
Nie mówcie im niewinnych kłamstw (jak to je
nazywacie) ponieważ żadne kłamstwo nie jest
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niewinne. Nie dopatrujcie się szarego koloru gdyż
rzeczy są albo białe abo czarne. Tak więc albo coś jest
prawdą lub kłamstwem. Mówcie dzieciom prawdę.
Mówcie prawdę swoim najbliższym. Kłamstwem
daleko nie zajdziecie. Uczciwością i prawdą możecie
trafić do królewstwa niebieskiego. Jak już raz
skłamaliście nie probujcie ciągle kłamać. Jedno małe
kłamstwo, dwa małe kłamstwa... itd. Ostatecznie
zaczniecie wierzyć własnym kłamstwom. Pamiętajcie,
że Pan Bóg pamięta wszystkie wasze kłamstwa.
Bądźcie więc ostrożni. Czy chcecie trafić do nieba? Do
nieba możecie trafić tylko jak będziecie prowadzić
prawdziwie chrześcijańskie życie, a nie będąc pseudokatolikami czy też pseudo-chrześcijanami, prawdziwy
chrześcijanin katolik, szczerze kocha Pana Boga.
Kocha szczerze swojego bliźniego tak jak siebie
samego, pragnie ratować niemowlęta, nienarodzone
dzieci, młodzież aby młodzież mogła szczęśliwie
przejść przez życie. Nikt was nie chce wprowadzić w
błąd, wystawić na pośmiewisko lub oszukiwać. Nadarza
się wam sposobność aby żyć prawdą, kochać Pana
Boga, kochać swojego ojca i matkę i szanować swoich
profesorów i nauczycieli. Nie bądźcie niemili, starajcie
się być zawsze posłuszni. Jeżeli popełniliście grzech,
wyspowiadajcie się i wyraźcie za niego szczery żal i
zacznijcie życ na nowo idąc przez życie z czystą duszą.
Nie plam swojej duszy. Niech będzie ona czysta
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żebycie mogli żyć szczęśliwie, a przekonacie się, że
będziecie uczciwi i prawdomówi. Życie niech wam
mija razem z Panem Bogiem. Bez Boga nie znajdziecie
szczęścia tylko smutek, ból serca i cierpienie. Jeśli
kochacie Pana Boga, to znajdziecie w swoim życiu
szczęście. Nawet, jeżeli staniecie w obliczu
niepowodzeń, trudności lub wielu innych przeszkód,
które niesie życie, będziecie mogli łatwiej je zwalczać
lub acceptować, a także ofiarować je Panu Bogu. Jeśli
musicie znosić wielki ból, to nie przeklinajcie swojego
Stwórcy ale módlcie się do Niego aby dał wam siłę
znosić to nieszczęście, a przekonacie się, że gdy
ofiarujecie mu to cierpienie będzie wam znacznie
łatwiej je znosić. Zdarzy sie nawet, że ból będzie wielki
lub nie do zniesienia, ofiarujcie go Panu Bogu bo ulży
wam to w cierpieniu. Nie potępiajcie Go za to bo
zbierzecie żniwo ale nie będzie ono w niebie. A zatem,
dzieci, bracia i siostry idźcie przez życie każdego dnia z
Panem Bogiem, ratujcie nienarodzone dzieci i
wspólpracujcie z „Constant Vigil of Prayer”.
Utrzymujcie nieprzerwany ciąg modlitwy przez
dwadzieścia cztery godziny, aby zło na tej ziemi
ucichło, a pokój zapanował w tym spustoszonym
świecie, który niszczy młodzież i nienarodzone dzieci.
Wyniszczacie się sami. Żaden kraj nie może istnieć bez
Pana Boga, a Stany Zjednoczone Ameryki stają się
najgorszym i najbardziej morderczym narodem na
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ziemi. Dlaczego? Dlatego, że codziennie zabija się
tysiące nienarodzonych dzieci gdyż nikt ich nie chce.
Nie chce sobie z nimi robić kłopotu. Zmieńcie front.
Ratujcie życia, któregoś dnia niektórzy z was będą
żałować. Przypomniecie sobie o czym raz już
słyszeliście. Inne rasy ludzkie tak się nie
wymordowują. Biała rasa ciągle nie ma czasu, jest
pochłonięta różnymi sprawami. Sami się
wyniszczacie. Pan Bóg stworzył was na obraz i
podobieństwo własne, kochał was i dalej was kocha.
Adam i Ewa nie posluchali Go i co sie stalo?
Wszystko, języki zaczęły się róznić, a następnie
40 to kara od Pana Boga za
kolory skóry i rasy ludzi, była
nieposłuszeństwo wobec Niego. Pomyślcie o tym
wszystkim i starajcie się ratować nienarodzone dzieci.
Macie dużo do zrobienia, np. wyeliminowanie
pornografii z przed oczu dzieci. Piszcie do stacji
telewizyjnych o zmiany programów. Napewno wam
się to uda jak tylko bardzo się postaracie. Ratujcie
dzieci kaleki, zdeformowane z powodu grzechów
świata. One są niewinnymi ofiarami swoich rodziców.
Pamiętajcie aby ponownie przeczytać Objawienia z
1950 roku i skoncentrujcie się na nich. Ukazały one
całą historię i żniwo jakie dzisiaj zbieracie.
Przeczytajcie i poprawcie stan rzeczy. Ratujcie dzieci.
Ratujcie dzieci nienarodzone.
Niech was Bóg błogoslawi.
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Zaplanuj Pielgrzymkę.
Daty Rocznic

Procesja

Kwiecień 7
(Wielki Piatek)

Czuwanie
9 wieczorem

Maj 28

12 w południe

1 po południu

Maj 29

12 w południe

1 po południu

Maj 30

12 w południe

1 po południu

Czerwiec 4

12 w południe

1 po południu

Czerwiec 16

12 w południe

1 po południu

Sierpień 15

12 w południe

1 po południu

Październik 7

12 w południe

1 po południu

Listopad 12

9 wieczorem

Obietnica
Przed śmiercią Mary Ann, Matka Boża obiecała: „ Kiedy
weźniemy waszą siostrę do domu Pańskiego, Ja będę z
wami we wszystkie dni rocznic aby pobłogosławić to
Miejsce. Nie będziecie widzieć Mnie ani Świętych ze Mną.
Ja was nie opuszczę ,chyba że wy mnie opuścicie. Czy
zrozumieliście mnie?
Sanktuarium wydaje publikacje, które mogą być wysłane
bezpłatnie na żadanie. Dodatkowe kopie tej ksiażeczki są
również bezpłatne. Donacja na pokrycie przesyłki i koszt
druku mile widziana.

Całe otoczenie Świętego Miejsca będzie w kolorze
zielonym - Nadzieja, mimo że jest poprzeplatane z fioletem,
który oznacza cierpienie. Myślę, że wyrażam się jasno? Tak
więc postępuj jak zostało ci to przekazane. Święte Miejsce
jest jak diament, a diament to jeden z najdroższych
klejnotów. Święte Miejsce w istocie rzeczy jest świętością ,
a zatem można go określić, że jest największym klejnotem.
Jakkolwiek to Miejsce jest Święte, to nie zastępuje ono
Mszy Świętej, nie zrozum tego błędnie. Miejsce to
przyprowadzi wiele dusz dla Pana Boga, dlatego też może
być ono określane diamentem (Revelations and Messages
Vol. 2, Friday in Lent, March 12, 1971).

