Alicja Lenczewska (1934-20120)
w tym opracowaniu wybrane zostały te fragmenty Świadectwa, które będą przydatne
każdemu z nas w dążeniu do życia świętego i doskonałego, tzn. ukrytego w Bogu.
nr 1; pt 8.III 85 Gostyń - Święta Góra
A potem była Msza Święta. Jako jedna z pierwszych podeszłam, by przyjąć
Ciało Jezusa. I przyszedł do mnie naprawdę.
Drżałam skulona z twarzą w dłoniach. (...)
Dłonie moje pełne były łez... skruchy, podziwu i uwielbienia...
Zrobiło się cicho: kaplica dawno już opustoszało, a moje małe
serce nie mogło pomieścić ogromu miłości Boga.
nr 9 pt. 8 XI 85
Ciągle przede mną sprawa spowiedzi. A może bardziej spowiednika...
Czy nadal usiłować pójść do ks. S., czy do pallotynów?
Gdy pierwszy raz podczas Mszy Świętej zobaczyłam ks. W.R., pomyślałam:
to będzie mój spowiednik. (...)
nr 24 czw. 20 II 86
- Po wczorajszej spowiedzi cały czas był nieustannym uwielbieniem i bliskością Pana. Wspaniałą,
odczuwalną bliskością przekraczającą bardzo granice wyobrażenia i pragnienia, jakie można mieć.
nr 31 pn. 24 III 86
+ Grzeszna będziesz zawsze, ale Ja zawsze będę z tobą, by cię podnosić.
nr 35 śr. 2 IV 86
- Dzisiejsza poranna modlitwa stała się rozmowa z Panem (...)
nr 37 pt. 4 IV 86
- (...) co mam odrzucić?
+ wszystko.
- Jak żyć?
+ w ascezie wśród ludzi.
nr 38 sb. 5 IV 86
+ Wielkie rzeczy dzieją się w ciszy i spokoju.

nr 38 jw.
- Ciężko być człowiekiem, mój Ojcze.
+ ale musisz nim być do końca dni, jakie ci dałem.
nr 40 pn. 7 IV 86, g. 8
- Co czynić, aby wzbudzić w sobie wiarę, która porusza góry?
+ Ufać. Największym wrogiem wiary jest zwątpienie. Ufaj więc.
nr 41 wt. 8 IV 86, g. 10
- (...) Co robić, gdy przychodzi szatan?
+ Nie bój się. Ja jestem z tobą i chronię cię.
- On przeszedł tu za Twoja zgodą?
+ Nic nie dzieje się bez Mojej zgody.
- On mnie zachęcał, by spróbować go poznać...
+ Unikaj go. Nie wdawaj się z nim w rozmowę, nie myśl o nim. Myślenie o nim ułatwia mu
przyjście. Bądź czujna. Uważaj na swoje myśli, pilnuj ich, aby były przy Mnie. To cie ocali.
- Tak wielkie jest zagrożenie?
+ Im bliżej jesteś Mnie tym bardziej on czyha na twoje oddalenie ode Mnie. Żyjesz na świecie,
który poddany jest szatanowi. On chce oderwać cię ode Mnie. Chce cię zastraszyć. Nie bój się. Ufaj
Mi. Oddawaj się Mnie w chwilach zagrożenia. Ja cie ocalę. Ufaj, bądź spokojna.
nr 41 jw.
- Co jest najważniejsze w moim życiu?
+ Ja.
- A oprócz Ciebie?
+ Miłość... do wszystkich. Rozdawaj ją.
nr 44 pt 11 IV 86, g. 8
+ Skupienie nie zależy od tego, co zewnętrzne, ale od twojego wnętrza. Od tego, co masz w sercu,
co kochasz.
nr 45 N 13 IV 86, g. 8.30

+ Doskonała nigdy nie będziesz tu na ziemi, bo jesteś człowiekiem. Ale jesteś w drodze do
doskonałości. Podążaj nią. Doskonałością Ja jestem. Im będziesz bardziej zjednoczona ze Mną, tym
doskonalsza będziesz się stawać. Ufaj i nie ustawaj w podążaniu za Mną.
nr 45 jw.
- Co to jest pokój?
+ To jest Moje błogosławieństwo, jakiego udzielam ci , mieszkając w twoim sercu. Dlatego wszelki
pokój zaczyna się w twoim sercu i stamtąd wychodzi na zewnątrz, i promieniuje na innych, na
otoczenie.
nr. 45 jw.
+ (...) Czy sądzisz, że przypadkiem było to, że buduję Kościół na ziemie, oparłem na ziemi,
oparłem się na sercu Piotra, a nie na jego rozumie?
Nie pytałem, czy Mnie rozumie, ale czy Mnie miłuje. I to trzykrotnie pytałem.
Wielu trudzi się, by Mnie dosięgnie rozumem, a przecież sercem byłoby prościej. Nie
przepadkiem ludzi prości i dzieci są Mi bliżsi.
nr 45 jw.
- Czy mogę słuchać nagrań muzycznych, które mam?
+ Po co? Ogarnie cię niepotrzebna tęsknota za tym, czego nie ma. A przecież mówisz Mi, że Ja
jestem twoją jedyną tęsknotą.
nr 46 pn. 14 IV 86, g. 7
- Usuń Ojcze, wszelkie zło, jakie legnie się w moim sercu...
+Tego nie mogę zrobić. Twoim zadaniem jest trudzić się, by je zwalczać.
By przeciwstawiać się mu nieustannie i podnosić z upadków - przy Mojej pomocy oczywiście.
Wszelkie zło usunięte będzie w niebie. Tu jesteś po to, aby podejmować ten trud. Jakaż by była
twoja zasługa, gdybym Ja to zrobił?
nr 47 wt. 15 IV 86, g. 9
- Czym powinnam wypełniać moje życie?
+ Modlitwą i rozmową ze Mną.
- A co z innymi obowiązkami?
+ Wypełniaj je, ale w duchu modlitwy. Rozmawiać ze Mną możesz zawsze, także robiąc różne
rzeczy. W ten sposób będę uczestniczył w twoim życiu i będę uświęcał wszystko. A ty będziesz
słuchać Mego głosu i wypełniać Moją wolę.
nr 48 śr. 16 IV 86, g. 8
- Drobiazgi też są ważne?
+ Najważniejsze. Z nich składa się życie. I przez nie człowiek przygotowuje się do rzeczy

wielkich. Przez nie chcę zapewnić ci twój wzrost, twoje zjednoczenie ze Mną.
nr 49 śr. 16 IV 86, g. 22
- Czym jest cierpienie?
+ Moją największą łaską, przed którą ludzie najbardziej się bronią.
- Dlaczego się bronią?
+ Są krótkowzroczni. Nie znają Mnie i nie ufają Memu Słowu. Poza tym nie jest to łatwe dla
przeciętnego człowieka zapatrzonego w to, co doczesne.
Ludzie lubią to, łatwe, co przyjemne, a to niestety niewiele jest warte, albo wręcz złe.
To jest ich tragedia, z której nie zdają sobie sprawy.
nr. 49 jw.
+ Nie słowa się liczą i nie czas trwania modlitwy.
- Co się liczy?
+ Oddanie o zawierzenie.
nr. 49 jw.
+ Roztargnienia są mniejszym złem niż dopuszczanie myśli, rozwijającej próżność i egoizm.
Zwłaszcza, jeśli wiąże się to z satysfakcją, że ktoś inny jest gorszy niż ty.

nr 50, czw. 17 IV 86, g. 8
+ Wielka miłość łączy się z wielkim cierpieniem - wtedy jest pełna.
nr 54, sb. 19 IV 86, g. 23:30
+ Starajcie się o Miłość w waszych sercach. O miłość dla Mnie i dla was nawzajem. Kocham was.
Każdego. I każdemu chcę pomóc. Zawsze.
Przyjdźcie do Mnie, a dam wam Moja Miłość.
nr 55 N. 20 IV 86, g. 7
- Czym jest modlitwa za kogoś?
+ Siłą dobra, jakie wytwarzasz i jakim otaczasz osobę, za którą się modlisz.
Dzięki temu usuwasz zło, jakie jest przy niej, i które pobudza ja do grzechu.
Myśl człowieka jest potęgą. Wytwarzaj i wysyłaj dobre myśli: pełne życzliwości i miłości.
Jednocz się ze Mną w tej intencji o odwołuj się do Mojej mocy miłości.
Taką modlitwą możesz zmieniać ludzi, o ile będzie ufna i wytrwała.

nr 59 sb. 26 IV 86, g. 6:30
- Co blokuje i utrudnia pójść głębiej...
+ Twoja pycha. Masz skłonność przypisywać sobie to, co jest Moją łaską. Strzeż się tego. Jest
skłonność oparta na podszepcie szatańskim, która gubi wielu, także Moich wybranych.
nr 59 jw.
+ Bądź gorliwa w czynieniu dobra bez względu na trudności, jakie napotkasz.
nr 60 N. 27 IV 86 g. 11
+ Bezsilność jest początkiem Mojej mocy w tobie. Moją mocą mogę obdarzać tych, którzy
oczyszczą się z wiary we własne możliwości i siłę.
Tylko ci stają się mocni Moją mocą.
nr 61 pn. 28 IV 86, g. 7:30
- Czym jest czas, który mi dajesz?
+ Codzienną szansą pójścia za |Mną, by budować swoje życie przyszłe.
Będzie ono takie, jakie tu zostanie zbudowane. Jest to szansa dana tylko w tym życiu. |Jest to
szansa niezmiernie cenna, wypracowana przeze Mnie - wiesz jak. I przez Moją Matkę.
nr 62 wt. 29 IV 86, g. 23:30
+ Panuj nad swoimi uczuciami.
- Do Ciebie też?
+ Tak. Nadmiar uczuć utrudnia spokojne i skupione trwanie we Mnie. Utrudnia też działanie. Życie
to praca, a nie wzruszenia. Uczucia powinny być bardziej źródłem pracy niż wzruszeń. Wtedy są
twórcze, a ich owoc jest trwały.
nr 64 czw. 1 V 86, g. 10
- Czym jest grzech, Ojcze?
+ Odejściem ode Mnie.
- Człowiek zostaje sam?
+ Człowiek nigdy nie jest sam. Jeśli nie jest ze Mną, jest z szatanem, który coraz bardziej przyciąga
do siebie i uzależnia. Najczęściej niezauważalnie, aby nie płoszyć.
nr 69 wt. 6 V 86, g. 22:45

+ O wiarę trzeba się modlić każdego dnia i budować ją w codziennym trudzie, żeby była wielka i
żeby miała się czym odżywiać. Karm swoją wiarę faktami z życia. Pielęgnuj ją gorliwie, żeby
kwitła i przynosiła owoce.
- Jakie?
+ Pokój, radość, pewność w działaniu, wolność, bogactwo...
nr 71 czw. 8 V 86, g. 7
+ Wiedza połączona z pokorą i otwarciem na Boga jest bardzo cenna. Zamienia się ona na mądrość,
a to jest cecha Boska. Trzeba zdobywać wiedzę i prosić o mądrość. Zdobywanie wiedzy powinno
być podporządkowane celom człowieka - jego hierarchii wartości wypływającej z wiary.
Wszelki chaos i zaspokajanie tylko ciekawości jest niebezpieczne, bo może oddalać ode Mnie,
może gubić.
nr 72 czw. 8 V 86, g. 23.30
- Dlaczego nie potrafię się skupić po tak wspaniałych modlitwach podczas dzisiejszego spotkania?
+ Nie panujesz nad swoimi myślami. Swoją radość skierowałaś w niewłaściwą stronę, zapominając,
że Ja jestem sprawcą tej radości. Zwłaszcza po momentach uniesienia modlitewnego trzeba
kontrolować swoje myśli.
Najwięcej upadków jest na skutek beztroskiej radości, która jest bliska rozproszeniu. Szatan czeka
na takie chwile i niszczy człowieka, wykorzystując brak czujności i poczucie pewności, że jest się
blisko Mnie.
Taka pewność pozbawiona czujności prowadzi do popełniania błędu, a nawet do upadku zanim
się człowiek zorientuje.
Bądź zatem czujna i skupiona. Lepsza jest radość wewnętrzna w intymności ze Mną niż
uzewnętrzniony entuzjazm. Taką wewnętrzna radość i tak widać i promieniuje na innych. Nie
potrzeba jej niczego dodawać.
Tą radością jestem Ja.
nr 74 pt. 9 V 86, g. 23
+ Jeśli ludzie inaczej nie chcą Mnie słuchać, uczę przez wydarzenia.
- To bolesne.
+ Lepszy jest ból prowadzący do życia, niż przyjemności powodujące śmierć.
nr 75 sb. 10 V 86, g. 6:45
+ Każdy ma taka próbę, jaką możne znieść i jaka jest potrzebna do doskonalenia go na drodze, do
której go powołałem.

nr 79 śr. 14 V 86, g. 23.30
- Skąd wzięło się we mnie to rozdrażnienie?
+ Jesteś za mało czujna i zło wciska się do twego serca. Wiedz, że szatan nieustannie krąży wokół
ciebie i czeka na moment twej nieuwagi.
Jeśli nie jesteś sercem przy Mnie, on ma dostęp do ciebie i szarpie cię, i rozdrażnia.
Jeśli chcesz się ratować przed nim, musisz być nieustannie przy Mnie, jak najbliżej.
nr 79 jw.
+ Nadchodzą dni, w których nie będzie innej możliwości, jak być ze Mną i wypełniać Moją wolę,
albo być z szatanem i walczyć przeciwko Mnie.
Ufność rozstrzygać będzie, gdzie kto się znajdzie - po czyjej stronie.
nr 81 N. 16 V 86, g. 7
- Zrozumiałam, że każdy człowiek potrzebny jest Bogu, bo jest inny i w inny sposób uwielbia Pana.
Gdy odejdzie, jest brak, wyrwa w Królestwie Boga
nr 81 jw.
+ Wszystko ma swoje znaczenie i wartość w życiu człowieka. Jest to nieustanne współdziałanie ze
Mną, choć człowiek może tego nie wiedzieć.
Jeśli nie wie, jego działania są chaotyczne i szkodliwe - Moje wtedy mogą być drastyczne, aby go
ratować.
Jeśli wie i zgadza się z Moją wolą, prowadzę go do coraz pełniejszego zjednoczenia ze Mną już
tu, w tym życiu, aby osiągnął pełnię powrotu do Mnie.
- Jaką rolę spełnia cierpienie?
+ Oczyszcza miłość z przywiązań ziemskich. Ułatwia powrót.
nr 82 pn. 19 V 86, g. 7.10
+ Boli Mnie to, gdy ludzie żyją obok Mnie, a nie ze Mną.
nr 83 pn. 19 V 86, g.23:30
+ Bądź ze Mną także podczas snu. Będę czuwał przy tobie. Uświadamiaj sobie zawsze, że
rzeczywiście jestem z tobą zawsze i wszędzie. Powinno cię to napawać radością i pokojem.
nr 84 śr. 21 V 86, g. 10
+ Staraj się bardziej ludzi zrozumieć i pomagać im, niż ich oceniać. Bądź wyrozumiała i
współczująca dla tych, którzy niewiele są w stanie zrozumieć, którzy błądzą.
Może w porównaniu z tym, co otrzymali, osiągnęli więcej niż ty, której dałem tyle łask.
nr 86 czw. 22 V 86, g. 23:30

- (...) Bywają natręctwa myślowe obrażające Cię, pojawiają się znienacka w moim umyśle. Co
robić?
+ Nie niepokoić się. Na każdą taką myśl odpowiedzieć uwielbieniem Mnie. Wówczas znikną, bo
nie przyniosły zamierzonego skutku. Wiesz, od kogo są te myśli, i wiesz, że ich celem jest
wprowadzić niepokój.
nr 89 sb. 24 V 86, g. 8:30
+ Każdy z ludzi, także najwięksi świeci, walczyli ze swymi małościami.
I ciągle mieli co robić - do śmierci.
Postęp polega na tym, że widzisz coraz wyraźniej.
To wiedzenie i to udręczenie własną nędzą jestem postępem.
Przeciwieństwem jest ślepota i samozadowolenie.
nr 93 śr. 28 V 86, g. 9:30
+ Życie jest pełne cierpienia i trzeba je znieść. Trzeba także znieść swoją małość i pogodzić się z
nią. Każdy, kto chce być doskonały, cierpi z tego powodu i to jest jego krzyż.
A Krzyż jest święty. Ciesz się, że go dźwigasz. Dźwigasz przecież swoją świętość.
nr 94 czw. 29 V 86, g. 8
+ Kontroluj swój język. Słowo ma moc: może tworzyć dobro lub zło. Trzeba unikać słów, które nie
tworzą dobra - słów zbędnych, pobudzających do zła.
nr 94 jw.
+ Ze złem nie należy walczyć, bo wszelka walka jest złem i potęguje zło.
Trzeba tworzyć i rozwijać dobro, by dla zła nie było miejsca.
Siła i wielkość dobra unicestwia zło. Tak, jak światło unicestwia ciemność.
Wystarczy wnieść światło, by ciemność przestała istnieć. Podobnie jest ze złem.
Cały wysiłek trzeba koncentrować na tworzeniu i rozszerzaniu dobra - Miłości.
Miłością ogarniać wszystko, a najbardziej to, co nie jest miłością, aby tam zapanowała, i żeby nią
się stało.
nr 94 jw.
+ Mówienie o cudzy upadkach i nędzach w poczuciu własnej bezgrzeszności
jest właśnie największym upadkiem.
nr 94 jw.
+ Największym dobrem, jakie może tworzyć człowiek, jest pójść z miłością tam, gdzie jej brak,
gdzie jest zło. Niesienie światła Miłości tam, gdzie jest ciemność zła.
nr 94 jw.

+ Dużo miłość ma duże wymagania. Wszystko jest wtedy wielkie: radość i cierpienie też.
nr 94 jw.
+ Lepiej jest zastanawiać się nad sobą niż płakać.
nr 95 pt. 30 V 86, g. 15
+ Gdy jesteś obolała, chciałbym cię widzieć radosną i uśmiechniętą. Droga do świętości jest utkana
cierpieniami. Musisz znieść jeszcze niejedno, jeśli nią chcesz iść.
Trzeba znosić cierpienie spokojnie z zupełnym zawierzeniem Mojemu miłosierdziu.
nr 96 pt. 30 V 86, g. 22:30
+ Tyle nieszczęść ściągają ludzie na siebie przez swoją samodzielność. Przez swoją samodzielność
usuwają Mnie ze swego życia.
nr 97 N. 1 VI 86, g. 6:30
+ Ucz się delikatności jeszcze większej, to bardzo piękna cecha. I ważna w miłości.
nr 97 jw.
+ Każda Msza Święta ofiarowana za kogoś jest świętem w niebie i wielką radością dla duszy i dla
wszystkich.
nr 98 wt. 3 VI 86, g. 15
+ Trzeba dzielić się z ludźmi wszystkimi. Czasem też. Bywa, że jest to dar cenniejszy niż inne. Nie
żałuj czasu na rozmowy, które są pożyteczne, które pomagają przychodzić do Mnie i być ze Mną
Moim dzieciom.
nr 100 śr. 4 VI 86, g. 22:30
+ Uczę cię wysiłku w Mojej służbie i oszczędzam ci pociech, abyś umiała trwać także wtedy, gdy
łączy się to tylko z trudem i pozbawione jest radości.
nr 101 pt. 6 VI 86, g. 6:45
+ O wiarę proś ciągle. To, jaka będzie, zależy od siły i ciągłości pragnienia i prośby o nią.
Wiara jest źródłem wszystkiego. Nie intelektualne uznawanie - ono może być początkiem, choć
też nie musi - ale dziecięca ufność: całkowita i bezwzględna. Na taka ufność stać tylko dzieci i
wielkich świętych. U dzieci jest to naturalne, u świętych wypracowane trudem wielu lat.
nr 101 j.w.
+ Czuj się jak mrówka - mała, bezradna, ale pracowita, pełna miłości i pragnienia.

nr 103 N. 8 VI 86, g. 7:30
+ Całe życie jest próbą, którą trzeba przejść. Próby są stopniami, po których się wspinasz. Każdy
stopień jest dopasowany do twoich możliwości, chociaż wymaga wysiłku.
Im większego wysiłku wymaga, tym bardziej możesz spodziewać się, że będziesz znacznie wyżej.
nr 105 wt. 10 VI 86, g. 12
+ Chwiać się zaczyna twoja ufność - pilnuj jej jak oka w głowie. Pilnuj jej o wiele bardziej. Bez oka
można żyć. Bez ufności umrze twoja wiara, a wraz z nią ty umrzesz, choć chodzić będziesz na tym
świecie.
Pilnuj ufności, bo ona jest twoim życiem.
nr 106 sb. 14 VI 86, g. 7:30
+ Bardzo pragnę was uszczęśliwiać.
Boli Mnie, gdy się odwracacie i nie chcecie przyjąć Mojej miłości. Bardzo boli i żal Mi tych
biednych, zagubionych Moich dzieci.

nr 108 N 15 VI 86, g. 22:30
+ Widzisz, dziecko, człowiek ma to do siebie, że bardzo łatwo przypisuje
sobie łaski, jakie otrzymuje. I rośnie nim pycha.
Jeśli otrzymana łaska ma prowadzić do pychy, to Ja nie mogę jej dać. Ze
względu na brak pokory, Ja nie mogę obdarzać łaskami, choć bardzo
pragnę nimi obdarzać.
Im większa pokora, tym więcej łask.
nr 108 j.w.
+ Każdy człowiek jest grzeszny. Świadomość tej prawdy musi kształtować relację do Mnie i do
ludzi.
Celem nie to, abyś była bezgrzeszna, tylko to, abyś zdawała sobie sprawę ze swej grzeszności.
nr 109 pn. 16 VI 86, g. 23:30
+ Ufaj Mojej miłości. Ja będę cie kochał zawsze, bo taka jest Moja Natura.
nr 109 jw.
+ Przyjmij własną grzeszność z nadzieją i ufnością pokładana w Mojej Miłości i w Moim
Miłosierdziu.
nr 111 śr. 18 VI 86, g. 7

+ Ludzie Mnie zasmucają. Ludzie bezbożni, ludzie ślepi, głusi na Moje wezwania.
nr 112 czw. 19 VI 86, g. 9
+ Miłość jest niebem. Masz je w swym sercu. Spójrz: jest naprawdę, ze wszystkimi świętymi i
aniołami. Z Trójcą Święta.

nr 114 sb. 21 VI 86, g. 7
+ Określone są granice ludzkich możliwości. Ale trzeba usilnie dążyć, aby zbliżyć się do tych
granic jak najbardziej.
Jest to program całego życia. Po to daje czas. Szkoda go na byle jakie sprawy i byle jakie myśli.
Straconego czasu nie da się odzyskać nigdy, bo droga twoja ku Mnie jest nieskończona. Będzie
ona trwać także po śmierci, chociaż inaczej.
Moment zatrzymania się, czy cofnięcia, jest autentyczną stratą.
nr 116 czw. 26 VI 86, g. 8
+ Prawdziwe życie jest tylko ze Mną i we Mnie...
nr 118 pt. 27 VI 86, g. 23
+ Nie spiesz się. Pośpiech nie przyczynia się do skutecznego działania.
Wprost przeciwnie. Może spowodować chaos i gonitwę myśli.
Spokojnie i rozważnie zrobisz więcej. A twoje serce nie utraci pokoju.

nr 123 pt 4 VII 86, g. 22
- Dlaczego nie potrafię się skupić?
+ Odeszłaś od regularnych spotkań ze Mną. Zapominasz o Mnie.
- Dziękuję, Ojcze, że jest miejsce, gdzie mogę być przy Tobie
i z Tobą rozmawiać.
+ Takie miejsce jest wszędzie. A najbardziej w twoim sercu,
niezależnie od tego, co cie otacza.
Twoim oddechem w postępowaniu za Mną jest modlitwa. Tak, jak oddech
w drodze pod górę, powinna być regularna i głęboka.
nr 131 pn. 14 VII 86, g. 23

+ Pragnę, abyś była Mi wierna także w małych sprawach. Nie szukaj
ułatwień. Powinnaś wybierać to, co trudniejsze z miłości do Mnie.
nr 134 czw. 17 VII 86 g. 12:30
+ Ważny jest czas. Jakże bardzo ważny. Niech go nie marnują,
niech nie zabijają. Zabijanie czasu jest zabijaniem siebie i lekceważeniem
Mnie.
135 czw. 17 VII 86, g. 18
+ Rozmawiaj ze Mną przy każdej okazji.
Nie lubię być samotny w twoim sercu.
Dlaczego pozbawiasz Mnie siebie, zapominając o Mnie?
nr 135 jw.
+ Pragnę ludzkiej miłości, a otrzymuję tak mało.
nr 140 N. 20 VII 86, g. 22:15
+ Jak Cie poznawać?
+ Sercem i umysłem. Wszystkim, w każdej chwili życia, bo wszędzie jestem
Zawsze jesteś Mną otoczona.
nr 142 wt 22 VII 86, g. 16:50
+ Pójdź drogą Mojej Miłości zapatrzona i zasłuchana we Mnie - tylko
i całkowicie.
nr 1143 wt 22 VII 86, g. 22
+ Bardziej cenne jest służenie drugiemu człowiekowi i rezygnacja ze swej
wygody, niż dbanie o własne dogodne warunki dla modlitwy i obcowania
ze Mną. Pamiętaj, że Ja także jestem w drugim człowieku, i unikając go, rzekomo
dla spotkania ze Mną, właśnie odwracasz się ode Mnie.

nr 144 śr. 23 VII 86, g. 15
+ Okazując niecierpliwość, choćby tylko w sercu, drugiemu człowiekowi Mnie okazujesz tę niecierpliwość.

nr 145 śr. 23 VII 86, g. 21:15
+ Pełne zjednoczenia ze Mną jest zjednoczeniem na drodze krzyżowej.
nr 146 pt. 25 VII 86, g. 5:30
+ Twoja świętość jest w codziennym pokonywaniu i ofiarowaniu siebie.
W upadkach i usilnym podnoszeniu się i w wołaniu o pomoc.
W tęsknocie i pragnieniu pójścia za Mną.
nr 148 N 27 VII 86, g. 19:30
+ Największym zagrożeniom charyzmatyków, a także księżny jest pycha.
To znaczy przypisywanie sobie darów i chęć wywyższania się nad
innymi.

nr 149 pn. 28 VII 86, g. 5:30
+ Bardzo pomocna jest modlitwa i ofiara za człowieka zagubionego. Zawsze
przynosi skutek.

nr 150 pn. 28 VII 86, g. 19
+ Dziś potrzebne są radykalne postawy, które będą znakiem
sprzeciwu. Półśrodki nie wystarczą.
nr 151 wt 29 VII 86, g. 17:15
+ Ja jestem wszelaką doskonałością i nic nie trzeba Mi dodawać. Mogę tylko
przyjąć bezsilność i nędzę ludzka, by ją uświęcić i zamienić w miłość,
piękno, szczęście.
nr 151 jw.
+ Jestem Miłością i pragnę uszczęśliwiać, i zbawić wszystkie Moje dzieci.
Taka jest Moja natura i po to was stworzyłem.
nr 152 śr. 30 VII 86, g. 5:30
- Jak to dobrze, Ojcze, że jesteś z nami...
+ To jest konsekwencja stworzenia was.
Stworzyłem was do doskonałości, do miłości i powtórnego połączenia ze
Mną. Pragnę was wszystkich mieć w pełni doskonałych i robię, co możliwe,
by wam pomóc - każdemu odpowiednio do możliwości, jakie wam dałem.
Macie wolna wolę i prawo przyjęcia lub odrzucenia.

nr 152 jw.
+ Nie chowajcie się przede Mną jak Adam w Raju, by ukryć waszą
grzeszność. Ja przecież wszystko wiem i nic nie da się ukryć przede Mną.
nr 155 pt. 1 VIII 86, g. 9:55
+ Człowiek odruchowo lęka się cierpienia. Nie zważaj na to.
nr 158 śr. 6 VIII 86, g. 5:30
+ Cała Eucharystia jest dziękczynieniem.
Ta ofiara jest wieczna, bo trwa i odbywa się cały czas. Jest to ofiara
pozaczasowa i ponadczasowa. W niej żyjecie, nią oddychacie. Ona was ratuje
w każdej chwili życia waszego.
nr 159 czw. 7 VIII 86, g. 5:30
+ Wszelka niezgoda, wszelka walka jest złem.
Dobrem jest: ofiara, i modlitwa, i miłość.
nr 160 pt. 8 VIII 86, g. 5:40
+ Uważaj na myśli. Od nich zależy twój rozwój i postępowanie ze Mną.
Dobro lub zło zaczyna się od myśli. Myśl ma moc twórczą i choć nie
zdajesz sobie z tego sprawy, twoje myśli nieustannie tworzą dobro lub
zło.
nr 160 jw.
+ Najgorsze są myśli zawierające zwątpienie i bunt. Bunt przeciwko
sytuacjom, zadaniom, ludziom. Jest to bunt przeciw Mnie, bo przecież
działam przez sytuacje, zdarzenia, ludzi.

nr 160
+ Bunt rodzi walkę, a walka jest złem najbardziej płodnym - wyzwalającym
zło u innych. Jest to pójście w przeciwna stronę.
nr 160 jw.
+ Jeśli myśli wypełniane są dobrem, nie zrodzi się w nich zło. Lepiej
wypełniać je dobrem niż później tracić energię na usuwanie zła, które
się rozrasta i zakorzenia.

nr 163 N. 10 VIII 86, g. 6:30
+ Rzeczy drobne są bardzo ważne, bo od nich zaczynają się wielkie.
Są ważne tym bardziej, że niezauważalne. Początek zła zatem możne być
niezauważalny.

nr 164 pn. 11 VIII 86, g. 9:10
+ Próba życia oparta jest na wierze. Trzeba ufać Mojemu słowu, choć oko
nie widzi i ucho nie słyszy.
Wiara musi być większa niż możliwości ciała i zmysłów. Musi je
przekraczać, wówczas jest rzeczywiście wiarą. Na takiej można budować.

nr 164 jw.
+ Im większa ufność - tym większe łaski.

nr 164 jw.
- Co dzieje się podczas przeistoczenia?
+ Przychodzę w otoczeniu Aniołów, w chwale Mojego Ojca i składam Swoje Ciało
na ołtarzu ofiarnym.
Tak, jak zapowiedziałem podczas Ostatniej Wieczerzy, i jak uczyniłem
na Golgocie.
Składam je w otoczeniu ludzi i pragnę, aby wraz z Moją Ofiarą złożyli na
ołtarzu swoje serca - swój los.
Pragnę, abym nie był tam sam, jak na Golgocie.
Tak często stoją i patrzą. Tak często kapłan rozrywa Moje Ciało
z obojętnością Rzymianina, który Mnie przybijał do krzyża.
Powiedz im, aby nie zadawali Mi bólu swoją obojętnością. Aby dotykali
Mnie swoim wzrokiem i swoimi rękoma z większą delikatnością i zrozumieniem.
Ja dla nich ciągle oddaję siebie na Golgocie ołtarzy.
Ja to wszystko widzę i wszystko czuję.
nr 165 wt. 12 VIII 86, g. 11:30

+ Moja pomoc potrzebna jest słabym i nędznym, anie samowystarczalnym
i silnym we własnym mniemaniu.
Spójrz w prawdzie na swoją nędzę, błogosław ją i dziękuj za nią. Ona jest
twoją ostoja i źródłem życia we Mnie
Pragnij poniżenia w oczach świata, by stało się twoim wybawieniem
z grzechów pychy i próżności, które chcą cie zniszczyć.

nr 167 czw. 14 VIII 86, g. 6
+ Chcę, abyś patrzyła na wszystko Moimi oczyma. Chce cię nauczyć
właściwych ocen i rodzącego się z tego współczucia, zrozumienia i chęci
pomoc bez narzucania siebie, bez narzucania swoich gustów, poglądów,
domniemanych zalet.
- Właściwie wszyscy jesteśmy skażeni pychą i próżnością.
Spotkania ludzi są jak targowisko, na którym każdy chce być zauważony.
Przepycha się wśród innych swoimi wypowiedziami, by skoncentrować
uwagę na sobie.
Robi to znaczna większość niezależnie od pozycji, i jaką zajmuje
w grupie. Każdy chce być wyżej w oczach pozostałych - niż jest. Robią to także
ci, którzy posiadają duże i zauważalne wartości.
Dlaczego? Czyżby w każdym z nas był jakiś ból, jakiś niedosyt miłości
i poczucia wartości własnej?
Czy ci, którzy nie popisują się, także pragną podziwu i dowartościowania,
tylko są zbyt słabi, by przepychać się sobą wśród mocniejszych?
+ To jest skaza grzechu pierworodnego - chęć bycia ważnym, ważniejszym
od innych. Aplauzu, dominowania, podziwu, podporządkowania sobie
innych.
Też ją posiadasz, choć nie lubisz się przepychać.
Ta wada jest źródłem wszelkiego zła. Na niej buduje szatan, bo to jest
największa słabość człowieka.
Każdy widzi siebie o wiele lepszego, niż jest, a to także mu nie wystarczy,
Chce jeszcze potwierdzenia przez innych, poprzez podziw, uległość,
naśladowanie itd.
nr 168 pt. 15 VIII 86, g. 6:20
+ Ciągle cie uczę, ale tępą uczennicą jesteś - jak każdy z was. Grzeszność
tkwi w każdej komórce ludzkiego organizmu. Zmniejszy się
wówczas, gdy będziesz o tym zawsze pamiętać.
Dotyczy to każdego z ludzi. Nie ma lepszych i gorszych.
Każdy do końca życia tu będzie męczył się swoją grzesznością i głupotą.

Im wyraźniej będzie je widział i im Bardziej cierpiał z tego powodu większa będzie jego świętość.
nr 168 j.w.
+ Moje oko czuwa nad wszystkich i Mój wzrok przenika wszystko. Nie tylko
wzrok. Także Moja Miłość. Wszystko się dzieje w niej.
nr 170 sb. 16 VIII 86, g. 12
+ Za wielkie wartości trzeba dać wielką cenę trudu, wytrwałości
i cierpienia...

nr 171 N. 17 VIII 86, g. 7
+ Nie wszystko, co człowiek wie i potrafi, powinien natychmiast
demonstrować innym. Może kogoś to peszyć i zamykać, lub nawet
powodować kompleks albo urazić.
Nadmierna błyskotliwość i popisywanie się jest przyczyną
przesadnego wyhamowywania i nieśmiałości drugich.

nr 174 wt. 19 VIII 86, g. 22:45
+ Poznając Mnie, poznajesz jednocześnie siebie. Ból, jak przy tym
odczuwasz, jest bólem oczyszczającym, bo poznajesz prawdę. Cierpisz
i jednocześnie jesteś szczęśliwa, bo dotyka cię Moja Miłość.

nr 176 śr. 20 VIII 86, g. 11:30
+ Jestem Dobrocią, Ciepłem, Bezpieczeństwem, Radością...
Trwaj i nasycaj się Mną... Nie zważaj na to, co jest wokół.
Ja jestem - tylko Ja...

nr 179 N 24 VIII 86, g. 7:30
+ Nie ma czasu - wszystko jest we Mnie, a Ja jestem wieczna teraźniejszością.

nr 179 jw.
+ Każdą łaskę, którą daję można wykorzystać, służąc Mi lub walcząc
ze Mną. Dałem pełną skalę możliwości i pełny wybór.
nr 180 N 24 VIII 86, g. 8:30
+ Wybieraj Mnie nie za to, co ci daję, ale dlatego, że zrodziła
cię Moja Miłość, której cząstką jesteś.
nr 180 jw.
+ Grzech jest krzywdą zadaną Bogu. Jest krzywdą, bólem, śmiercią
zadaną sobie.

nr 180 jw.
+ Spełnianie Mojej woli chroni cię od grzechu - od wyrządzania zła komuś
lub sobie.
nr 180 jw.
+ Celem szatana jest rozszerzanie zła. Najłatwiej osiąga to, posługując się
poczuciem sprawiedliwość i chęcią zemsty, odwetu, buntu.
Jeśli zło, jakim cie dotyka, zamienisz na dobro (Miłujcie nieprzyjaciół
waszych), nie tylko likwidujesz oręż, którym się posługuje, ale nawet
wykorzystujesz je przeciw niemi.
nr 180 jw.
+ Nie rozpraszaj swych sił na to, co jest jutrem, bo jutra nie ma.
Nie zubażaj swego "dzisiaj", cofając się do "wczoraj".
Idź w przód, doskonaląc swoje dzisiaj.
Wszystko ma wartość o tyle, o ile ubogaca teraźniejszość, która jest tym,
co jest.
nr 180 jw.
+ Rzeczy większych nie należny umniejszać, ale dorastać do nich.

nr 180 jw.
+ Kontemplacja to rozmowa twojej dusz ze Mną bez słów przez przenikanie.

właśnie to oznaczają słowa: "Ja w was, a wy we Mnie".
Hałas umysłu i zamęt przeszkadza. Trzeba usunąć wszystko i tylko
pozostawić pewność Mojej obecności. Taki stan jest nieskończonym
pokojem i radością zjednoczenia ze Mną.
- Takie zjednoczenie było między Twoją Matka i Tobą?
+ Dlatego jest twoim wzorem.
Uczynił to Duch Święty, który Ją wypełnił.
nr 180 jw.
+ Cierpienie ułatwia wejście do duszy. Pomaganie innym też.
nr 181 pn. 25 VIII 86, g. 8
+ Życie na świecie przebiega pomiędzy zniewoleniem przez świat,
a wolnością we Mnie.
Jeśli uzyskasz wolność przez zjednoczenie swej duszy ze Mną, będziesz
niejako po zewnętrznej stronie świata. I wtedy nie będzie sprawiało ci
bólu to, że materialnie rzecz biorąc, jesteś w świecie, w tych wszystkich
relacjach i uzależnieniach w jakich jesteś.
Wtedy twoja dusza będzie czysta i jedynym uczuciem wobec świata
będzie współczucie, miłość i pragnienie pomagania i ratowania, by
ocalić, uchronić z morza zagłady, jakie jest.
+ Troszcz się o swoją duszę, aby było widać blask Mojego światłą, jakie
w niej jest.
I zatrudniaj swoje ciało i swój umysł, by służyć i pomagać Moim
biednym dzieciom.
Nie oszczędzaj się w tej służbie.
nr 183 wt. 26 VIII 86, g. 9
+ Wszystko trwa, staje się i jest jednocześnie w wiecznym akcie stwórczym.
Tak jest z tym, co materialne. Jedność ze Mną jest o wiele większa
od tego, co duchowe.
nr 183 j.w.
+ Wypełniaj modlitwą wszystkie chwil, gdy cokolwiek robisz. Zamiast
myśleć o czymkolwiek lub pozwalać na niekontrolowaną projekcję
umysłu - módl się.

nr 184 wt. 26 VIII 86, g. 22:15

+ (...) Trwaj w osamotnieniu jak Ja w Getsemani.

nr 185 śr. 27 VIII 86, g. 22:20
+ Twoją jedyną ostoją jest wiara wbrew wszelkim odczuciom
nr 187 czw. 28 VIII, g. 22:30
+ Złe duchy korzystają zawsze z osłabienia wiary i ufności. Podsycają wtedy
wątpliwości i podważają sens tego, co robisz i dokąd zmierzasz.
Znikają, gdy twoja wiara wzrasta i gdy jesteś zdecydowana i stanowcza.
Nie obawiaj się, jestem z tobą i nie pozwolę, by cię skrzywdziły.
nr 188 pt 29 VIII 86, g. 9
+ Ubóstwo zewnętrzne służy bogactwu wewnętrznemu.

nr 190 sb. 30 VIII 86, g. 9:30
+ Pytałaś Mnie kiedyś, co możesz Mi dać. Właśnie to, co trudniejsze; to
rezygnacja z siebie, to zapomnienie o sobie dla Mnie. To pomaganie
Moim dzieciom dla Mnie.

nr 191 sb. 30 VIII 86, g. 23:25
- Co czynić, aby lepiej spełniać Twoją wolę?
+ Udoskonalaj swą codzienność - te wszystkie małe sprawy. Wszystko czyń
dla Mnie z miłością i wszystko przyjmuj także dla Mnie z miłością. We
wszystkim bądź umiarkowana i ze wszystkiego zadowolona. Moim
pokojem napełniaj serce i Moim błogosławieństwem otaczaj. Ono będzie
cię chronić i wskazywać drogę.
nr 192 N. 31 VIII 86, g. 9
+ Świętość jest w codzienności, w znoszeniu tego, co małe i niepozorne.
W dziękowaniu za to, co nudne i męczące. W znoszeniu ludzi: i pędu
ku dominowaniu, ich gadatliwości, ich małostkowości, ich nieopanowaniu.
Rozwijaj w sobie cechy przeciwne i Moją Miłość dla nich - cierpliwość
i współczucie.
Patrz na wszystko z punktu widzenia potrzeby dla Mojego Królestwa,
a nie od strony własnego upodobania. Na każdą swoja myśl, słowo,

czynność patrz Moimi oczyma - czy są przydatne dla zbudowania Mojego
Królestwa w sercach ludzi i w twoim sercu.
nr 192 jw.
+ Największą ofiarą jest uczciwe i dobre wypełnianie codziennych
obowiązków, uczynność i miłość w każdych okolicznościach.
nr 193 N 31 VIII 86, g. 22:30
+ Każdy ma takie same szanse odnalezienia Mnie i oddania Mi siebie,
choć każdy może osiągnąć to swoim sposobem. Każdego prowadzę
w sposób najlepszy dla niego.

nr 197 wt. 2 IX 86, g. 22:30
+ Naucz się natychmiast prosić o Moja pomoc, gdy pojawia się coś złego
w twym sercu. Oddaj Mi to.

nr 198 śr. 3 IX 86, g. 20:40
+ Mój głos jest cichy, jest zaproszeniem, propozycją. Potrzeba dobrej woli
i pewnego wysiłku, aby go usłyszeć. Wymaga przede wszystkim
zawierzenia.
nr 199 śr. 3 IX 86, g. 23:10
+ Chcę, abyś dzięki zdyscyplinowaniu dążyła do doskonałości, bo tylko
wtedy będę mógł dać ci największe Moje dary, które mam dla ciebie.
Nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele możesz otrzymać dzięki
posłuszeństwu Mojej woli i jak wiele tracisz przez niedbałość.
Doskonałemu wypełnianiu woli Mojej towarzyszy pokój i spokój.
Wszystko jest na właściwym miejscu i we właściwym czasie. I jest
zadowolenie z dobrze wypełnionego obowiązku.
nr 200 czw. 4 IX 86, g. 10
+ Całe życie jest lekcją przygotowująca do życia ze Mną. Trzeba
z tej lekcji wyciągać naukę i zmieniać swe życie pod wpływem
tej nauki. Życie z samym sobą zamieniać na współżycie ze Mną.
nr 200 jw.

+ Droga do Mnie - a jest nią życie - jest jak Moja Droga Krzyżowa:
w samotności, obojętności otoczenia z bolesnymi upadkami wobec
biernych widzów. W coraz większym trudzie i umęczeniu.
A największy ból i opuszczenie czka nas na końcu. I ból ten zadają ci ludzie.
Take ci, dla których zrobiłaś wiele, bo teraz ich nie ma przy tobie.
nr 204 sb. 6 IX 86, g. 10:45
+ Przebywanie ze Mną wymaga też jednoczenia się w cierpieniu.
nr 205 N 7 IX 86, g. 10
+ Nie zapisuj i nie dopuszczaj do swego serca i umysłu myśli i uczuć
negatywnych. Wiesz, skąd pochodzą. Bądź zamknięta na nie
i cała oddana Mojej opiece.

nr 206 N. 7 IX 86, g. 22:30
+ Pokochaj ludzka nędzę i szpetotę w sobie i w twych bliźnich. W niej
jesteście wszyscy braćmi i w oczyszczeniu przez Moją Ofiarę. W niej wszyscy
jesteście równi: godni takiego samego wybaczenia, współczucia i miłości.
nr 210 śr. 10 IX 86, g. 22:30
- Przepraszam za te drobne kłamstwa w taksówce.
+ Pilnuj się. Jeśli nie chcesz dawać prawdziwych odpowiedzi na pytania
czasem wścibskie - tak pokieruj rozmowę, by ich nie było lub nie
odpowiadaj. Staraj się zupełnie wykluczyć mówienie nieprawdy. W drobnych
i obojętnych sprawach też.
Wiesz, kto jest ojcem kłamstwa. Nie pomagaj mu.
nr 211 czw. 11 IX 86, g. 6:40
+ Pragnę widzieć w tobie wielką i trwałą miłość. Składam ją w twoim sercu
i chcę, abyś tak gorliwie troszczyła się o jej wzrost, jak Ja troszczę się
o ciebie.
Bądź taka jak Ja wobec ludzi, których ci przysyłam: ciągle kochająca,
wyrozumiała, nieskończenie cierpliwa, gotowa zrobić wszystko,
by ratować i ubogacać ich dusze.

nr 212 sb. 13 IX 86, g. 24
+ Nie czuj się samotna, bo nigdy taka nie jesteś. Mieszkam i przebywam
z tobą wciąż, i nie opuszczę cię nigdy.

nr 214 pn. 15 IX 86, g. 23:30
+ Asceza polega także na podejmowaniu z ochotą rzeczy trudnych
i przykrych oraz na pomijaniu rzeczy przyjemnych, które nie mają innych
wartości poza dogadzaniem sobie.
Chodzi o życie racjonalne, skromne, wypełnione służeniem Mi i Moim
dzieciom.
nr 214 jw.
+ Przyjaciele, którzy są pewni wzajemnej miłości, nie muszą ciągle o niej
mówić, bo wszystko, co robią i myślą, świadczy o wzajemnym oddaniu.

nr 215 wt. 16 IX 86, g. 9
+ Jeśli jesteś posłuszna, gorliwa w Mojej służbie, jeśli wszystko robisz
dla Mnie z czystej miłości - gromadzisz bogactwa, którymi cieszyć się
będziesz ze Mną w Moim domu. Siebie ubogacisz tym wszystkim, a Ja
cieszył się będę, widząc cię szczęśliwą. I całe niebo będzie uradowane
twoją radością.
nr 221 N 21 IX 86, g. 23:30
+ Nie możesz opierać się na odczuciach, tylko na tym, co wiesz i w co
wierzysz. Chcę oczyścić cie z budowania na uczuciach. Robię to delikatnie,
bo słaba jesteś. Ale robię to właśnie po to, aby cię uodpornić i wzmocnić.
nr 222 pn. 22 IX 86, g. 10
+ Od upadków ważniejsza jest miłość. Niech płonie w twym sercu i niech
spala wszelka skłonność do złą i chwiejności.
Troszcz się tylko o miłość. Ona przemieni wszystko i podniesie cię
z każdego upadku i odeprze wrogie ataki na ciebie.
nr 223 wt. 23 IX 86, g. 8
+ Pragnę pomagać wszystkim. Tak niewielu zwraca się do Mnie, choć
jestem obok nich i czekam z wyciągniętymi ramionami pełnymi miłości
i mocy sprawczej.
Tak wielu natomiast kryje się przede Mną, odwraca i meczy się,
próbując samodzielnie kierować swym życiem i nieść ciężary codzienności.
Biedne, niemądre i zarozumiałe Moje dzieci.
Jakże im współczuję, jakże ich kocham. I jak bardzo chciałbym pomóc.

nr 224 wt. 23 IX 86, g. 22:50
+ Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni. Nie przerażaj
się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla Moich wybranych
dzieci. Dla wszystkich, którzy przyznają się do Mojego Ojcostwa.
Myśl o radości współdziałania ze Mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka.
Nie bądź smutna. Miłość Moja cię otacza i moc Moja cię wspiera.
nr 224 jw.
+ Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do Mnie i pragnieniem
służenia Mi.

nr 225 śr. 24 IX 86, g. 9:30
+ Nadmierny egocentryzm i skłonność do introspekcji Mnie zasłaniają.

nr 225 jw.
+ Wyzbywanie się miłości własnej boli.
Trzeba przejść przez ten ból, żeby się od niej wyzwolić.
nr 227 czw. 25 IX 86, g. 7
+ Uzależnienie emocjonalne utrudnia spowiedź i komplikuje czystość
wiary. Należy unikać sytuacji takich. Należy unikać wszelkich sytuacji
utrudniających i komplikujących czystość intencji pójścia za Mną.
Wszelki myśli i wszelkie sytuacje tego rodzaju należny usuwać na początku.

nr 229 pn. 29 IX, g. 22:25
+ Gdy człowiek podejmuje konkretne wysiłki, by iść za Mną, szatan
szczególnie to właśnie utrudnia. Ale wartość wysiłku człowieka wtedy jest
większa.
nr 229 jw.
+ Sukces powoduje upadek, a niedręczenie drobnymi upadkami i poczucie
bezsilności zbliża do Mnie - jest więc sukcesem.
nr 231 wt. 20 IX 86, g. 23:15
+ Najwięcej otrzymuje ten, kto pragnie tylko obdarzać.

nr 232 śr. 1 X 86, g. 9:40
+ Dusza każdego Mojego dziecka tęskni do Mojej Miłości, bo z niej jest
utworzona. Pragnie niejednoczenia ze Mną, choć człowiek nie zawsze
rozumie te porywy tęsknoty i jakże często karmi ją namiastkami. Jakże często
rzuca jej brudne ochłapy świata, zamiast pójść do Mnie i czerpać
ze źródła Czystej Miłości.
nr 232 jw.
- Nic szczególnego nie dzieje się moim życiu. Jest spokojne i ciche.
+ Moje było spokojne i chce przez trzydzieści lat. Ale było święte
w tej niezauważalnej codzienności.
Pragnij, aby twoje też było święte.
nr 234 czw. 2 X 86, g. 11:30
+ Im większe zjednoczenie ze Mną, tym większa siła zła czyha na ciebie.
Tym bardziej musisz być uważna i czujna w swych uczuciach, myślach
i słowach. Gdy zło zaczyna dotykać twe serce lub umysł, bi nieostrożnie
je odsłoniłaś - przychodź do Mnie natychmiast.
nr 235 pt. 3 X 86, g. 1
+ Zachowaj w sercu Mój obraz. Ja jestem twoim wzorem postępowania.
nr 236 pt. 3 X 86, g. 9:40
- Ból mi sprawiają te wesołe piosenki z klaskiem o Twej Ofierze na Golgocie.
+ Oni nie odczuwają tego, co tam się działo. Cieszą się tylko, że ich odkupiłem.
nr 237 pt. 3 X 86, g. 24
+ Moje Rany krwawią nieustannie i tyle Mojej Ofiary Krwi płynie na
marne.

nr 238 sb. 4 X 86, g. 9:50
+ Jakże wielki jest Mój ból, gdy tylu ludzi idzie na zatracenie, bo nie
chcą Mojej pomocy. Gdy tylu pochłania piekle.

nr 239 N. 5 X 86, g. 10:25
+ Jeśli ktoś nie podejmuje Mojej wyciągniętej dłoni, to pójdę do kogoś innego
z tym, co mam w Mojej dłoni. Potem tam, gdzie był Mój dar na dłoni,
jest puste miejsce. Jest to pustka, którą człowiek sam wybrał, i której sam
nie jest w stanie wypełnić.

nr 239 jw.
+ Jeśli byłaś ze Mną na górze i za jakimś złudzeniem zbiegłaś na dół, to
wrócić na górę jest bardzo trudno. Droga pod górę jest trudniejsza niż
w dół, a przy dużej stromiźnie niemożliwa.

nr 239 jw.
+ Nie oglądaj się za tym, co w dole, choćby hałas czyniło.
Patrz w górę - tam jest niebo o światło. Niech tylko ono przyciąga twoją
myśl i twoje serce. Nie odrywaj wzroku od Mojej Miłości - ona jest
niebem i światłem, i szczytem, który masz przed sobą.

nr 242 śr. 8 X 86, g. 15:15
+ Świętość polegająca na oddaniu Mi swej woli i życia wśród ludzi, by im
służyć i świadczyć o Mnie jest trudniejsza, ale o wiele bardziej owocna.

nr 242 jw.
+ Dziś już nie wystarczą modlitwy - potrzebne są żywe ofiary.
Potrzebni są ludzie, którzy tak, jak Ja i razem ze Mną, wydadzą swoje
życie za zbawienie świata.

nr 245 pt. 10 X 86, g. 13:30
+ Pogłębienie kontaktu ze Mną powinno odbywać się zarówno przez pełną
miłości służbę ludziom, jak i w ciszy i w odosobnieniu.
Musisz zachować właściwą proporcje.
nr 245 jw.
+ Unikaj oceniania ludzi, zwłaszcza jednostronnego. Staraj si,e dostrzegać
ich zalety. Dostrzegaj w nich ślady Mojej Miłości, która ich stworzyła.

Szukaj Mnie w nich, otaczaj miłością miłosierną, wyrozumiałą
i cierpliwą - zawsze gotową pomóc.
nr 245 jw.
+Ewangelizacja to nie tylko wielkie akcje. One też, ale o wiele ważniejsze jest
codzienne ewangelizowania świadczeniem o Mnie wszędzie, wobec
wszystkich, w każdy sposób.
nr 245 jw.
+ Miłość do bliźniego to nie uczuciowość i tkliwość, to przede wszystkim
pomoc. To troska o ich zbawienie, to wlewanie w ich serca otuchy
i rozpalanie wiary. To odkrywanie w ich zbolałych sercach Mojej Miłości. To
pokazywanie im, że jestem w ich duszach i pragnę by Mnie tam
dostrzegli i by podzielili się ze Mną swymi troskami, swym cierpieniem, siwą
radością. By pozwolili sobie pomóc.

nr 247 sb. 11 X 86, g. 23:15
+ Nie wystarczy na początku dnia ofiarować wszystko. Trzeba żyć
ofiarowaniem i dziękczynieniem cały czas.
nr 248 N. 12 X 86, g. 10:15
+ Staraj się dostrzegać Mnie we wszystkim, wszędzie i zawsze. A najbardziej
we własnej duszy.
nr 248 jw.
+ Nie można na równi traktować Stwórcę i rzeczy stworzone
przez Niego.
nr 248 jw.
+O ileż mniej ważne jest wszystko w porównaniu z Bogiem - twoim
Stwórcą i dawcą wszystkiego.
nr 248 jw.
+ Moja zazdrość jest inna niż ludzka. Ja nie chcę ci nic zabrać, ale
chcę ci dać to, co najlepsze. Potrzebne jest zatem miejsce w twojej duszy
na te dary Moje.

nr 250 wt. 14 X 86, g. 13:30
+ Wszystko zaczynaj od modlitwy, a nie będzie problemów z czasem.
nr 251 śr. 15 X 86, g. 9:50
+ Całę życie jest nieostająca próbą i nie ma w nim miejsca na wypoczynek.
Wypoczynek i nagroda będą u Mnie w Niebie.
nr 252 śr. 13 X 86, g. 23
+ Słoność do pychy objawia się na liczeniu na siebie.
Ten odruch samodzielności jest silniejszy niż świadomość bezsilności
i konieczność oparcia się na Mnie
nr 252 jw.
+ Gdy dziecko stanie przed Ojcem w swej bezradności i całkowitej wierze
w Jego pomoc - On nie może mu odmówić i nie odmówi.
nr 252 jw.
+ Musisz stać się niczym, aby być wszystkim we Mnie i przeze Mnie.
nr 254 pt. 17 X 86, g. 23:30
- Czuje się jak Piotr po trzecim pianiu koguta.
+ Każdy człowiek bywa Piotrem i jest błogosławiony, gdy słyszy to trzecie
pianie.
I tym różni się od Judasza.
nr 258 pn. 20 X 86, g. 8
+ Kto jest we Mnie, jest we Niebie, także wtedy, gdy jest jeszcze
człowiekiem i tkwi w świecie, który zadaj mu cierpienie.
nr 258 jw.
+ Nie ma innego nieba poza doskonałym zjednoczeniem ze Mną.
Nie ma innego piekła niż zupełne, na zawsze oddzielenie ode Mnie z pełną świadomością tego stanu.
nr 258 jw.
+ Kto nie odrzucił Mnie świadomie, będzie ze Mną. Jeśli nie oczyścił się na
ziemi, stanie się to potem. A ból i czas oczyszczenia zależy od wielkości
i rodzaju brudu, jaki jest w duszy.

nr 258 jw.
+ Świadomość własnego brudu w zetknięciu z Moją Miłością jest
cierpieniem o wiele większy, niż cierpienia, jakich doznaje się w świecie.
Dlatego warto cierpieć. Nie tylko godzić się - ale pragnąć.
Dla życia wiecznego w zjednoczeniu ze Mną.
nr 259 śr. 22 .X 86, g. 9
+ Egocentryzm religijny prowadzący do egoistycznie pojmowanej świętości
jest zakłamaniem duszy i zgorszeniem dla świata.
nr 259 jw.
+ Strzeż się pychy i próżności, które jak rak toczą duszę Moich wybranych,
jeśli nie potrafią w porę uciec przez tą myślą i ukryć się w Moich
ramionach, jak bezradne dziecko.
nr 259 jw.
+ Obraz dzisiejszego świata to obraz pychy i samodzielności ludzkiej.
Także wielu z tych, którym wydawało się, że kroczą drogą świętości.
nr 263 sb. 25 X 86, g. 15:30
+ Trzeba wyzbyć się pragnień egoistycznych - dotyczących rzeczy ziemskich.
Trzeba natomiast pragnąc rzeczy duchownych dla siebie i bliźnich. I trzeba
pragnąć Mojej bliskości i zjednoczenia ze Mną. Nie dla próżności, ale
z miłości i dla Miłości.

nr 265 N. 26 X 86, g. 22:20
+ Z prostotą serca i ufnością przyjmuj radość i ból. Jedno i drugie jest Moim
darem.
nr 267 wt. 28 X 86, g. 9:30
+ Natury swej nie trzeba pokonywać, tylko ją uświęcać. Pozwolić na to
i prosić, abym Ja ją uświęcał w każdym przejawie jej istnienia.
nr 268 śr. 29 X 86, g. 9
+ Z obrazem ułożonym z kamieni szatańskich nie można nigdy przyjść do

Mojego domu, bo nie nadają się do wyczyszczenia.

nr 270 pt. 31 X 86, g. 9:30
- Czym jet Twoja Miłość?
+ Siłą stwórczą dającą życie, pokój i piękno.
nr 271 pt. 31 X 86, g. 23:30
+ Moje dziecko, droga ze Mną wymaga ciągłej twojej aktywności. Nie
wolno ci odpoczywać, popadać w rozleniwienie, rozpraszać się na rzeczy
niepotrzebne.
nr 273 pn. 3 XI 86, g. 9:15
+ Myślenie o wszystkim jednocześnie niczego nie zmieni i niczego nie
ułatwi. Raczej spowoduje rozproszenie i utrudni sprostanie poszczególnym
zadaniom.
nr 274 śr. 5 XI 86, g. 24
+ Gdy przyjmiesz dar trudu, staje się wtedy lekki i przyjemny.
Jakość każdej chwili w twoim życiu zleży od Mojej obecności.
nr 275 czw. 6 X 86, g. 8:15
+ Człowiek wypełniony Moja Miłością nie możne być oddzielony od świata.
Byłby to egoizm i zawłaszczenie Mojej Miłości, która przeznaczona jest
dla wszystkich Moich dzieci. Najbardziej dla tych, które pogubiły się i są
same otoczone złem świata.
nr 275 jw.
+ Miłość musi być w ruchu jak rzeka. Gdy ją zatrzymasz - umiera. Gdy
przekazujesz, mnoży się i rozrasta.
Im więcej rozdasz, tym więcej wzrośnie - wtedy musisz rozdawać coraz
więcej, bo przynagla cię swą wielkością i swym wzrostem o nie można
jej pomieścić w twym sercu. Musisz obdzielać wszystkich.
nr 277 sb. 8 XI 86, g. 8:30
+ Na Krzyżu wybaczyłem wszystkim na zawsze. Moje wybaczenie i Moja
Miłość jest wieczna i niezmienna.

nr 277 jw.
- Która modlitwa jest najdoskonalsza?
+ Trwanie w zachwycie milczeniu.
Potrafi to ta dusza, która bardzo umiłowała i pragnie wszystko oddać
swemu Umiłowanemu.
nr 280 pn. 10 XI 86, g. 23:30
+ Nauka możne i powinna prowadzić do mistyki i niejednokrotnie tak było.
Ale musi to być nauka rzetelna, mądra, a nie pyszałkowata,
powierzchowna i próżna.
nr 281 11 XI 86, g. 22:45
+ Nie można mówić o czyimś złym postępowaniu, jeśli to nie zlikwiduje
tego zła, a wręcz odwrotnie, spopularyzuje je i rozszerzy. Lepiej nie ujawniać,
jeśli jedynym owocem jest zgorszenie.

nr 282 śr. 12 XI 86, g. 8:30
+ Cóż obchodzi cię postępowanie sług Moich. Przecież oni nie przeszkadzają
ci w spełnianiu tego, co należy do ciebie. Ja sam cie pouczam i Ja
jestem twoim wzorem do naśladowania.
nr 283 śr. 12 XI 86, g. 23:45
+ Ktoś, kto Mnie odrzuca dla swej samodzielności, traci ją,
i dostaje się pod opiekę szatana. Ktoś kto zwraca
się o opiekę do Mnie, bywa poddawany próbie, aby wykazać swą
wierność także wtedy, gdy nie otrzymuje pociech duchowych lub ułatwień
zewnętrznych.
nr 283 j.w.
+ W rozwoju duchowym należy kierować się motywacją pozytywną,
a nie negatywną. Jeśli napełniasz się dobrem, zło znika, bo nie
ma dla niego miejsca.

nr 284 czw. 13 XI 86, g. 8
- W jakim świecie ja żyję?

+ Moim. To, gdzie jest ciało, nie ma znaczenia - ważne jest, gdzie jest
dusza.
nr 286 pt. 14 XI 86, g. 9:30
+ Gorliwa i pałająca miłością dusza z ogromną siłą nadaje ziemskiemu
życiu rytm dobra - wycisza zgrzyty, tworzy harmonijność wokół
siebie i tam, gdzie są kierowane jej intencje.
nr 287 sb. 15 XI 86, g. 18
+ Jeden akt czystej miłości jest o wiele więcej warty niż godziny różnych działań dla Mnie.

nr 291 pn. 17 XI 86, g. 9
+ Przyszedłem powołać ludzi, anie aniołów. Wiem, jacy są.
nr 291 jw.
+ O ileż więcej cenna jest grzeszność doprowadzająca do skruchy niż
"doskonałość" uwieńczona pychą.
291 j.w.
+ Mało Mnie znasz.
Inny jestem niż człowiek i niż ludzkie wyobrażenia o Mnie. Ja się nie
obrażam i nie zrażam. Jestem Miłością i zawsze chcę nią obdarzać.
Troska Moją jest, aby była przyjęta.
nr 293 śr. 19 XI, g. 17
+ Czas nie ma znaczenia. Są chwile i poruszenia serca, które mają wymiar
wieczności - choć dni przemijają i wydarzenia płyną przed tobą.
nr 294 sb. 22 XI, g. 9:30
+ Nie jest łatwo zewnętrzną bezczynność wypełnić wewnętrzna żarliwością.
Potrzebne jest jedno i drugie: praca dla Mnie i trwanie we Mnie.
Potrzebne też są upokorzenia i upadki, aby pobudzić aktywność
i żarliwość wewnętrzną.
nr 295 sb. 22 XI 86, g. 20:45
+ Miłość musi być ofiarowująca się, a nie pożądająca. Wtedy jest czysta
i piękna - taka, jaką Ja was obdarzam.
nr 296 N. 23 XI 86, g. 17:30

+ Ucz się panować nad wzruszeniami, bo przeszkadzają poznać spokojny
i głęboki ból Prawdy.
nr 296 jw.
+ Poznanie podstaw Prawdy o Bogu i o człowieku odbywa się przez
Golgotę - tę autentyczną i te w twoim życiu.
nr 297 pn. 24 XI 86, g. 8:50
+ Człowiek chce siebie widzieć lepszym, niż jest. I na ogół widzi to, czego
pragnie, anie to, co jest. Z tego zakłamywania siebie wynika najwięcej
nieporozumień i nieszczęść pomiędzy ludźmi i miedzy człowiekiem
i Bogiem.
nr 298 pn. 24 XI 86, g. 23:30
- Co to jest tęsknota?
+ Moje wołanie w twoim sercu, na które nie możesz w pełni odpowiedzieć.
Tęsknota to wołanie osamotnionego serca w ludzkiej duszy.
nr 299 wt. 25 XI 86, g. 12:15
- Jestem w pyle ziemi, a Ty jesteś Słońcem obejmującym całe niebo cały
świat.

nr 300 wt. 25 XI 86, g. 22:30
+ Nie ma ograniczenia w wielkości Moich łask.

nr 301 śr. 26 XI 86 g. 9:30
+ Chciałem i chcę was mieć Moimi dziećmi, a nie niewolnikami.
nr 301 jw.
+ Obcowanie ze Mną odbywa się w żywej ciszy: nie ma słów, ale jest pełnia
życia.
nr 304 N. 30 XI 86, g. 21:25
- Czy prawdą jest, że trwanie w Tobie ważniejsze jest niż doskonałość
etyczna?

+ Trak, bo trwanie we Mnie prowadzi do doskonałości. Natomiast
odwrotnie nie zawsze.
nr 306 wt. 2 XII 86, g. 9:30
+ Uważaj na drobne sprawy i zawsze staraj się reagować tak, jak Ja
zachowałbym się w danej sytuacji.
nr 308 pt. 5 XII 86, g. 23
+ Każdy ma swoją drogę, dla której go stworzyłam.
nr 310 sb. 6 XII 86, g. 22:25
+ Czas rozmowy ze Mną jest czasem świętym. Poddaj się mu i nie myśl
o sobie.
nr 311 N. 7 XII 86, g. 22
+ Łaska nie jest nagrodą, a dolegliwości życia nie są karą.
Wszystko jest Moja pomocą w rozwoju.
nr 312 pn. 8 XII 86, g. 8:30
+ Rzeczy wielkie wspierają się na małych.
nr 321 N. 14 XII 86, g. 22
+ Powinnaś się strać równie wyraźnie dostrzegać dobro jak i zło.
dlatego, aby jedno rozwijać, a drugie ograniczać.
nr 322 pn. 15 XII 86, g. 9
- Czułam niepokój dziś rano, a chwilami także lęk. Co to było?
+ Świat nadprzyrodzony nie jest gdzieś daleko. Poruszacie się w nim
najczęściej nieświadomie. Maja do was dostęp zarówno dobre, jak i złe duchy.
W zależności od tego, jaki się zbliża, odczuwasz lek lub pokój, nienawiść
lub miłość.
- Od czego zależy, jaki jest bliżej?
+ Od twojego wyboru, od tego, na ile się odsłonisz przez swą słabość,
której nie oddałaś Mi w porę. A także od tego, czy Ja cię odsłonię by cię
wypróbować i umocnić.

nr 322 j.w.
+ Uczynność wobec bliźnich ma pierwszeństwo przed modlitwą. Tak jak
w przypowieści o dobrym Samarytaninie.
Cóż warta jest modlitwa, gdy jej owocem nie jest czyn?

nr 325 śr. 17 XII 86, g. 10:15
+ Nie usiłuj wyobrażać sobie swojego przyszłego życia u Mnie, bo i tak jego
piękno jest dużo większe niż możliwość wyobraźni ludzkiej.
Trwaj we Mnie i ciesz się chwila obecną.
nr 333 czw. 25 XII 86, g. 10:45
+ Ja wszystkich obdarzam, ale wielu tego nie dostrzega, a są tacy, którzy
ciągle maja pretensje i oskarżają Mnie o wszelkie zło.
nr 338 pt. 2 I 87, g. 23
+ Prawdomówność nie polega na mówieniu wszystkiego, ale na mówieniu
prawdy tyle i tam, gdzie trzeba. Powinna się więc łączyć z roztropnością.
Nie należny zaspokajać wścibskości. Spójrz na |Moja Matę: Wiele
wiedziała i wiele przeżyła, ale rozważała i zachowywała to w swoim sercu.
Bądź podobna do Niej.
Słowami i mową trzeba posługiwać się oszczędnie i rozsądnie.
Powściągliwość i umiar to duże zalety.
nr 339 sb. 3 I 87, g. 6
+ Modlitwa jest jak tlen, od którego zależny życie.
nr 341
+ Lepszy jest większy dystans niż zbytnia poufałość. (...)
Dystans możne spowodować mnie szkód niż poufałość.
nr 344 N. 11 I 87, g. 23:30
- Czy ta modlitwa w językach jest Ci potrzebna?
+ Mnie nie, ale tobie.
nr 346 pn. 12 i 87, g. 21

+ Grób jest miejscem śmierci starego człowieka
i zmartwychwstania nowego we Mnie.
nr 347 wt. 13 I 87, g. 9:30
+ Gdy przychodzą złe myśli, nie trzeba z nimi walczyć, tylko otworzyć
swoje serce przede Mną i oddać wszystko, co w nim jest.
nr 348 wt. 13 I 87, g. 23
- Jakie są granice pomiędzy dobrocią a naiwnością i wspomaganiem
czyjejś beztroski?
+ Dawać trzeba, gdy jest autentyczna potrzeba, a nie chęć urządzenia się
cudzym kosztem. W drugim przypadku pomagałabyś w złym postępowaniu.
nr 350 czw. 15 I 87, g. 8:30
+ Módl się cały czas i adoruj Mnie w swoim sercu.

nr 351 pt. 16 I 87, g. 8:45
+ W twojej świadomości powinno być ciągle odczucie Mojej obecności
z tobą i w tobie. Rozmawiaj ze Mną i wpatruj się we Mnie w każdej chwili
życia, cokolwiek robisz i gdziekolwiek jesteś.
nr 352 N. 18 I 87, g. 11
- Jaki powinien być ten dzień?
+ Święty. Wypełniony obcowaniem ze Mną w pełnej świadomości
i oddaniu się Mojej woli.
nr 353 N. 18 I 87, g. 23:40
- Czy nie ma miłości bez bólu?
+ Na ziemi nie.
- Nawet Twojej?
+ Tym bardziej Mojej. Ale jest to inny ból. Moja Miłość rodzi ból
tęsknoty, ludzka rozczarowania.
- Czy zawsze?

+ Tak, bo ludzka miłość nie jest doskonała. A człowiek pragnie doskonałej
miłości, bo do takiej jest stworzony.
Moja miłość łączy się z tęsknotą za spełnieniem, które tu nie jest możliwe.
Im bliżej jestem, tęsknota jest większa.
nr 354 pn. 19 I 87, g. 9:15
+ Celem kontemplacji jest jednoczenie się ze Mną, by doskonale spełniać
Moją wolę w każdej chwili życia.
nr 355 wt. 20 I 87, g. 9:45
+ W głębi waszej duszy jest miejsce święte: Monstrancja, w której jestem
żywy i prawdziwy.
nr 355 jw.
+ Moja Miłość jest nieograniczona i nigdy się nie skończy. Wszystko: cały
świat i każdy z was oddycha Moja Miłością i dzięki niej istnieje.
Moja Miłość jest życiem. wasze życie to Moja Miłość w was.
nr 356 wt. 20 I 87, g. 22:30
+ Posłałem cie do tych chorych, abyś zobaczyła, jak w nich cierpię.
Jak jestem unieruchomiony, bezradny, zdany na miłosierdzie
innych. Jak Mnie nie dostrzegają i lekceważą.
To wszystko jest owocem grzechu. Grzech zrodził cierpienie - i trwa.
Trwa grzech i trwa cierpienie Moje i wasze.
nr 356 jw.
+ Są Moimi wybrańcami, z którymi współcierpię, by ich zbawić.

nr 358 czw. 22 I 87, g. 9:30
+ Potrzebna jest miłość we wszystkim, co czynicie. wszelkie działania,
wysiłki czy dociekania intelektualne bez miłości są pustym
szamotaniem się dla własnego egoizmu lub urojeń.
Miłość przemienia wszystko w akt stworzenia i życia. Jest początkiem
i końcem wszystkiego. Alfą i omegą. Jest Mną.
nr 360 pt. 23 I 87, g. 22:50
_ Czy wiele była wart moja modlitwa, podczas której zasypiałam?
+ Tak, wiele było warte twoje zmęczenie, które Mi ofiarowałaś, modląc

się, i twoja wytrwałość.
nr 364 wt. 27 I 87, g. 9
+ To, co działo się w Jerozolimie podczas Mojej męki, jest materialnym
zobrazowaniem tego, co dzieje się w Moim Sercu, gdy Moje dzieci ranią
i Krzywdzą Moją Miłość.
nr 364 jw.
- Pamiętam Twoje spojrzenie z krzyża w K. Było tak bardzo smutne...
+ Było w nim wołanie o miłość, o opamiętanie i żal, że tak niewielu słyszy.
- Także tam, wśród wybranych?
+ Większość nie słyszy Mnie ani nie dostrzega. Zajęci są ceremonią,
własnym działaniem, sobą, swoją modlitwą, swoją grzesznością nawet,
innymi ludźmi.
A Ja jestem wśród nich niedostrzeżony, lekceważony, niekiedy obrażany
i ciągle samotny.
Naprawdę niewiele jest serc, w których mogę odpocząć otoczony miłością
i czułością. Naprawdę niewiele.

nr 364 jw.
+ Miłość wymaga ciągłego napięcia uwagi i mobilizacji sił. Nie można
odpoczywać, bo wtedy gaśnie i potem trzeba rozpalać ja na nowo. Potrzebna
jest wytrwałość i stałość.

nr 365 śr. 28 I 87, g. 9:30
+ Usuwaj pośpiech ze swojego życia. Czy sądzisz, że cokolwiek ułatwia lub
przyspiesza?
Raczej powoduje zamęt i chaos. I w ten sposób komplikuje i utrudnia
wiele spraw. Nade wszystko niszczy zdrowie i duszę.

nr 366 śr. 28 I 87, g. 23:50
- Tęsknię do miejsca, które będzie prawdziwym domem moim.
nr 366 jw.

+ Wiara jest Moją pomocna dłonią.
nr 367 czw. 29 I 87, g. 9:15
- Tak cenne rzeczy do mnie mówisz. Szkoda, aby to pozostało w ukryciu.
+ Przyjdzie czas na ujawnienie.
nr 368 pt. 30 I 87, g. 9:15
+ Nie można dwóm panom służyć. Serce nie jest podzielne. Jeśli Ja
wypełniam całe, wtedy mogą się w nim zmieścić wszyscy inni. Jeśli Moim
kosztem - wtedy Ja się usuwam i czekam, aż Moje dziecko zatęskni do Mnie
i zawoła.
Zawoła, bo będzie pragnąć Mojej Miłości, a nie zapewni mu jej miłość
świata. Radość w świecie przynosi cierpienie duszy. A cierpienie w świecie radość duszy, jeśli dusza jest we Mnie, a Ja w niej.
nr 369 pt. 30 I 87, g. 23:30
- Chciałabym Cie widzieć wyraźnie.
+ Musiałabyś umrzeć, aby się to stało. A jeszcze nie czas dla ciebie.
nr 371 N. 1 II 87, g. 10:40
+ Wielka Miłość nie potrzebuje słów, dekoracji i ozdób.
Sama jest wszystkim.
nr 372 N. 1 II 87, g. 22
- Rośnie we mnie zadziwienie tym, co czynisz, i podziw do granic lęku dla Twej potęgi i wielkości.
Podczas wieczornej Eucharystii Twoja potęga wypełniała kościół, a ja
byłam coraz mniejsza.
Jak to się dzieje, że Ty mnie w ogóle dostrzegasz? Że ja mam odwagę
szukać Cię wzrokiem i mówić do Ciebie?
+ Dziecko Moje, przecież cię kocham...
- I ukryty jesteś, żeby mnie nie spalić Twoją miłością i nie zmiażdżyć
Twoim ogromem.
nr 373 pn. 2 II 87, g. 22:50
- Czym najbardziej Cię obrażam?

+ Swoim milczeniem i zapominaniem o Mnie. Mniej jest momentów twego
milczenia wobec Mnie ostatnio. Ale są i ranią Moja żywą Miłość w tobie.

nr 374 wt. 3 II, g. 10:15
+ Przyjmuj wszystko z prostotą dziecka - podziwiaj i raduj się.
Możliwość Mojego działania w twym życiu zależy od twojej ufności.
nr 375 wt. 3 II, g. 22:20
- Czy uraziłam dziś Twoja Miłość?
+ Tak, obojętnością w ciągu dnia.
nr 378 czw. 5 II 87, g. 9:15
+ Moje słowo to nie dźwięk, nie teoria, nie pouczenie nawet. To
rzeczywistość. A jest nią świętość Moim wybranych, których posyłam, aby
pokazali swym życiem, Kim jestem Ja - Miłość Nieskończona. Przypomnij
sobie Hymn o miłości. Wypisz i miej przed oczyma i w sercu, abyś
pokazała taką Miłość tym, których postawię na twej drodze.
nr 379 czw. 5 II 87, g. 23:30
+ Ufaj Mojej Miłości i nie wybiegaj myślą poza dzień dzisiejszy.
Twoje jutro jest Moją troską. Ja je ukształtuję według Mojego zamysłu.
nr 380 pt. 6 II 87, g. 23
+ Schematy utrudniają żywy kontakt ze Mną i utrudniają spełniać Moją
wolę. Moja wola jest święta. Wokół niej koncentruj wszystko.
nr 381 s. 7 II 87, g. 9:45
+ Łatwo jest uwierzyć i ufać, gdy wszystko układa się pomyślnie i logicznie.
Trudniej, gdy jest niezrozumiałe i wymaga ofiary pozornie bezsensownej.
Każda ofiara ma wartość tym większą, gdy trudniejsza do przyjęcia
i zrozumienia.
nr 382 sb. 7 II 87, g. 22:15
- Kim Ty jesteś, Panie, tak naprawdę?
+ Poznasz Mnie. Już poznałaś troszeczkę. Ujawniłem ci ostatnio maleńką
cząstkę Mojej mocy. Więcej nie mogę, bo twoja ludzka natura nie może
zetknąć się ze Mną w sposób pełny i odkryty.

nr 383 N. 8 II 87, g. 10:45
- Ilu ludzi można objąć swoją modlitwa i ofiarą?
+ Nieskończoną ilość - tak jak Ja. I nie umniejsza to owocu dla każdego
z nich i nie umniejsza miłości, jaką otrzyma ode Mnie za twoim
pośrednictwem.
Im więcej tym, le[piej.(...)
nr 386 śr. 11 II 87, g. 23:30
- Myślę o ludziach, którzy zginęli podczas eksplozji niedaleko stąd.
Dlaczego w taki sposób?
+ Każdego zabieram, gdy przyjdzie na niego czas. Sposób ma związek z jego
życiem. Zarówno śmierć, jak i ocalenie, jest znakiem dla innych.
Nie przerażaj się sposobem, w jaki zabieram. Śmierć jest tylko przejściem.
- A cierpienie przedtem?
+ Jest łaską i jedyną możliwością powrotu do Mnie. Niekiedy trzeba
wielkiego cierpienia i wielkiej grozy, by ktoś wrócił.
Wszystko, cokolwiek czynię, czynię z miłości i dla zbawienia dzieci
Moich.
nr 387 czw. 12 II 87, g. 10:30
+ W każdym człowieku chcę uczynić maksymalnie dożo. To, ile czynię,
zależy od stopnia oddania Mi siebie.
nr 390 N. 15 II 87, g. 6:50
+ Do bliskiego przebywania ze Mną nie ma innej drogi, jak ogołocenie się
wewnętrzne: odejście od wszelkich wartości, które nie są Mną.
Same w sobie są niczym. Postrzegaj je tylko ze względu na Mnie.
nr 391 N. 15 II 87, g. 23:25
+ Oczyszczenie duszy musi boleć. Wtedy jest prawdziwe i trwałe.
+ W Moich pouczeniach jest przewaga przykładów i wzorów pozytywnych.
Moje przykazania zaczynają się od pozytywnych. One właściwie są
wystarczające.
Ale dla większości ludzi ze względu na zatwardziałość ich serc, potrzebny
jest zakaz i przykład negatywny - jest czytelniejszy, jednoznaczny.
I potrzebne są konkretne przykłady.
Wskazania pozytywne wystarczają na wyższym poziomie rozwoju duszy,

gdy kieruje się miłością do Mnie. Wtedy mogą ja pociągnąć.
Gdy brak miłości, mogę tylko stawiać bariery.
nr 392 pn. 16 II 87, g. 14:45
+ Im większa bliskość, tym mniej słów potrzeba.
nr 396 pt. 20 II 87, g. 9:45
+ Co robić, gdy ktoś przepełniony jest gniewem i wyrzuca go na innych?
+ Zachować spokój: emanować nim i miłoscią. Modlić się i zaprosić do
wspólnej modlitwy w intencji wszystkich, w których ten gniew jest, do
których jest kierowany.
Monza też spokojnie przeanalizować to, co spowodowało gniew,
i dostrzec - wszystko, co dobre. To wyeksponować i wspólnie
zastanowić się, jak pomóc komuś, kto zawinił.
Ofiarować Mi wszystko, całą sytuację i siebie i prosić o miłość,
o pokój.
Im sytuacja trudniejsza, tym prędzej oddać Mi to wszystko w modlitwie.

nr 397 pt. 20 II 87, g. 23:30
+ Każde odczucie, każdego z was odczuwam w zwiększony sposób.
Raduję się waszą radością, boli Mnie wasz ból.
Zadaję wam minimum cierpienia, jakie jest potrzebne do waszego
wzrostu we Mnie i wypełnienia powołania.
Boli Mnie to, co jest teraz, i to, co będzie w czasie, jaki jest przed
każdym z was.
- Czytałam dziś proroctwa wo czasach ostatecznych,
+ Są prawdziwe. I ostatnie ziarnko piasku przesuwa się w klepsydrze
wyroku.
I krwawi Moje serce, i płyną łzy Mojej Matki - waszej Matki, bo jest przed
Moimi oczyma i przed Je oczyma wszystko: wszelki ból, wszelka rozpacz
Moich dzieci w czasie, gdy będzie płonął ogień oczyszczenia.
- Cz ważne są te różne wskazania praktyczne rady, jak się zachować?
+ Ważna jest bezgraniczna wiara. Wszystko inne ma służyć umocnieniu
wiary.

nr 404 śr. 25 II 87, g. 8:45

+ Modlitwa nie musi być długa. Nie musi być nawet żarliwa. Ale musi być
aktem oddania.

nr 406 czw. 26 II 87, g. 11
+ Aby uzdrawiać ludzkie dusze, trzeba mieć własną czysta jak kryształ.
nr 407 sb. 28 II 87, g. 23:45
- Czy człowiek sam o sobie wie, kim jest?
+ Niezupełnie. Jeśli znajdzie w sobie Mnie, pozna także siebie.
Jeśli nie - żyje złudzeniami, których tragizm zobaczy w spotkaniu
ze Mną twarzą w twarz.
Siebie możesz tylko zobaczyć przez Mnie, który w tobie jestem.
I będzie to spojrzenie w prawdzie. Bo Ja jestem Prawdą.

nr 415 pt. 6 III 87, g. 23:50
- Można z Tobą rozmawiać natężeniem miłości zupełnie bez słów,
bez pojęć nawet, bez posługiwania się umysłem. Jest tyle doskonalszych,
prawdziwszych sposobów, tak bardzo subtelnych, choć tak wyraźnych.
nr 416 sb. 7 III, g. 8:30
+ Bądź prze Mnie w milczeniu.
Im większa miłość, tym mniej potrzeba słów. Gdy wszystko jest
w człowieku miłością oddającą się - wargi pozostają nieruchome. Wszystko
pozostaje nieruchome, choć płonące miłością. Ogień jest żywy
i rozprzestrzenia się, a węgle pozostają w miejscu. Pozwalają się tylko spalać.

nr 419 wt. 10 III 87, g. 9:30
+ Unikaj jakiekolwiek uznania czy pochwał.
Oddawaj je natychmiast Mnie, bo Ja jestem sprawcą wszystkiego,
co za twoim pośrednictwem będzie się dokonywać.

nr 420 śr. 11 III 87, g. 9:45
+ Tylko pokorni mogą ujrzeć własne słabości i zrozumieć
to, że naprawdę są niczym. Twój jest tylko grzech i słabość -

wszystko, co dobre w tobie, jest Moim darem.

nr 420 jw.
+ Najbardziej groźną słabością każdego jest pycha i miłość własna, dlatego
tak boli, gdy ich dotykam i wyjmuję z twojej duszy.
nr 421 czw. 12 III 87
- Co w moim przypadku jest grzechem?
+ Zaniedbania, z których nie wynika dobro, a nieraz nawet zło.
Dopuszczanie nieżyczliwych myśli i odczuć, które podsuwa szatan,
a ty zamiast oddać Mi je natychmiast i prosić o pomoc, przetrzymujesz
w sercu i ulegasz im.
Twoje serce powinno być jak szkło, przez które wszystko widać i nic nie
jest zakryte.
To, co przychodzi do ciebie ze świata, powinnaś Mnie przekazywać, a to,
co otrzymujesz ode Mnie, przekazywać światu - ludziom dla ich
uzdrowienia.
Wszelkie zaniedbania niszczą przeźroczystość. Dbaj zatem i troszcz się
nieustannie o czystość serca. Pros o pomoc, abym szkło twojego serca
zamienił w kryształ, który będzie odbijał światło Mojej miłości
i przekazywał jego promienie wszystkim.
nr 431 śr. 18 III 87, g. 23
+ Dlaczego boisz się ludzkiej pomocy? Przecież przyjść komuś z pomocą
jest łaską dla tego, kto pomaga, i dla tego, kto przyjmuje. Jest wielkim
darem.

nr 431 j.w.
+ Przyjmowanie pomocy wymaga uniżenia, upokorzenia... Jeszcze
większego upokorzenia wymaga gotowość przyjęcia odmowy, gdy prosisz
i potrzebujesz pomocy; bez obrazy i zacinania się w sobie - z miłością.

nr 442 czw. 26 III 87, g. 9:45
+ Zamiast uciekać od ludzi, trzeba do nich iść z Moją miłością, nawet
gdyby cię chcieli ukrzyżować.

nr 444 pt. 27 III 87, g. 9:15
+ Prawdziwe chrześcijaństwo jest męczeństwem.

nr 445 pn. 27 III 87. g. 00:10
+ Dziecko Moje, ucz się w każdej sytuacji i w każdym człowieku Mnie
spotykać. Z miłością witaj i przyjmuj wszystko i każdego. Gdy będzie: natrętny,
zły, niemądry, złośliwy, niesprawiedliwy - także przyjmuj z miłością.
Gdy będziesz zmęczona, zajęta, chora, skrzywdzona, zraniona - także
przyjmuj z miłością.
Troszcz się o to i proś, i oddawaj Mi twoje serce, aby miłość była w nim.
Aby była w twoich oczach, gestach, słowach, głosie, w całej tobie.
Przecież Ja jestem Miłością i pragnę byc w tobie w pełni i zawsze.

nr 449 wt. 31 III, g. 9:40
+ Życie na ziemi daję po to, aby móc przywrócić doskonałość, do jakiej
każdy jest powołany. Im wyższy stopień doskonałości, tym formowanie
głębsze i bardziej bolesne.
nr 449 jw.
+ Każde cierpienie jest łaską, którą już teraz trzeba zrozumieć
i przyjmować z wdzięcznością i wewnętrzną radością.
Zawsze prowadzi ona na wyższy poziom
zjednoczenia ze Mną, jeśli jest przyjęta.

nr 449 jw.
+ Wiedz, że najwięcej dobra uczynili ci ludzie, którzy zadali ci ból.
Wielu, którzy schlebiali, uczynili ci krzywdę.
nr 449 jw.
+ Miłość się umacnia i dodawana jest, gdy posługujesz się nią
w przeciwstawianiu się złu.
Im większe dotyka cię zło - silniejszą miłość powinnaś okazywać.

nr 450 śr. 1 IV 87, g. 9:50
+ Twoje oczyszczenie trwa i będzie trwać do końca dni twoich, albowiem
na ziemi człowiek do końca nigdy oczyszczony nie będzie.

nr 451 pt. 3 IV 87, g. 9:30
+ Zwracaj więc uwagę na swe reakcje i słowa, by nie urażać ludzi, nie
zrażać ich. W ten sposób urażasz Moją miłość, bo Ja wszystkich kocham
i w nich jestem.

nr 456 N. 5 IV 87, g. 10:30
+ Wzbudzajcie miłość w swoich sercach.
Życie jest wymiana miłości. Ja dałem wam życie z miłości. Ale zależy
ono i wasz rozwój od tego, czy odpowiecie na Moja Miłość, i jaka będzie
ta odpowiedź.
nr 459 śr. 8 IV 87, g. 11
+ Męczeństwo odnosi się nie tylko do ciała, ale przede wszystkim do duszy.

nr 461 czw. 9 IV 87, g. 6:45
+ Swoją mocą mogę obdarzać tylko ludzi skromnych Pokornego serca - oddających Mi zupełnie wszystko, a sobie nie
przypisując nic.

nr 461 jw.
+ Reakcja na doznaną niesprawiedliwość jest sprawdzianem miłość
własnej.
Jeśli cie boli, to znaczy, że nadal kochasz siebie bardziej niż Mnie. I muszę
wtedy ograniczać Moje łaski, by nie podsycać twojej miłości własnej.
nr 464 N. 12 IV 87, g. 19
+ Jeśli ktoś przeciwstawia się Mojej wili, burzy Moje plany. Ludzie, którzy
w nich uczestniczą, mają utrudnienia i komplikacje.
nr 465 pn. 13 IV 87, g. 9:30

- Tyle wczoraj było ludzi i spraw, że nie mogę uciszyć swych myśli.
+ Dlatego, że wiele z nich załatwiałaś beze Mnie, choć dla Mnie.

nr 465 jw.
+ Nie ulegaj psychozie pośpiechu - to pokusa szatańska.
nr 465 jw.
+ Na tej ziemi nie ma spokoju i nie ma nieskazitelności.
nr 465 jw.
+ W duszy i w życiu każdego trwa apokalipsa - ostateczna walka o duszę.
Trwa tak długo, jak długo trwa życie tutaj, a laury zwycięstwa będą
dopiero u Mnie, gdy powrócisz po trudach boju.
nr 465 jw.
+ Twoim wrogiem nie są ludzie. Oni są dziećmi potrzebującymi
Mojej miłości w tobie.
Twoim wrogiem jest pospiech, zdenerwowanie, nieżyczliwość...
A twoją bronią jest Moja Miłość, którą powinnaś posługiwać się w walce
przeciw złu, które cie atakuje nie tyle z zewnątrz, co w środku twego
serca i umysłu..

nr 466 pn. 13 IV 87, g. 22:50
+ Bądź Mi wierna w najdrobniejszych rzeczach - cicha i rozważna.

nr 467 wt. 14 IV 87, g. 9
+ Ludzie, którzy pragną uzdrowienia fizycznego, powinni najpierw dążyć
do oczyszczenia duszy, i o to prosić.

nr 471 pt. 17 IV 87, g. 11:45
+ Jestem bardzo samotny i obolały i nadal zadają Mi ból.

nr 476 wt. 21 IV 87, g. 13
+ To co masz w głębi serca, należny tylko do Mnie. Zachowaj, nie rozdawaj
ludziom. Rozważaj w sercu Jak Maryja. I pielęgnuj, by nic nie rozproszyć.
Są rzeczy, o których, się mówi, nikną. Bo są rzeczy, którym potrzebne
są słowa, ale są i takie, które istnieją dzięki milczeniu o nich.
nr 476 jw.
+ Życie na ziemi pogrążone jest w przemijaniu i stawaniu się. (...)
Tylko Ja jestem wieczny, niezmienny - poza czasem - zawsze ten sam
i taki sam. We wszystkim i w każdym człowieku.
nr 486 pt. 1 V 87, g. 22:10
+ Przez miłość trzeba wychowywać do ofiarności, anie do zaspokajania
egoistycznych pragnień czyimś kosztem.
nr 486 jw.
+ Miłość to czuwanie nad dobrem osoby ukochanej - ciche i czujne
czuwanie z gotowością służenia.
nr 490 s. 2 V, g.22:50
+ To, co najważniejsze rozgrywa się w duszy - to, co zewnętrzne,
jest tylko znakiem dla ludzi.
nr 497 pt.. 8 V 87, g. 12:40
+ Duch dziecięctwa powinien przenikać wszystkich. W każdym
zgromadzeniu i w życiu świeckim trzeba słuchać bardziej Mojej woli niż ludzi.
nr 498 pt. 8 V 87, g. 22:50
+ Golgota to samotność i porzucenie (...).
nr 499 sb. 9 V 87, g. 15:40
+ Serce wie więcej. Wie to, co przekracza rozum i czego słowo nie wyrazi.
nr 500 sb 9 V 87, g. 22:40
+ Na Golgocie spotyka się szczyt miłości ze szczytem nienawiści. Stąd ból.

Suma dobra i suma zła.
nr 500 jw.
+ Miłość ma wymiar nieskończony, a zło, jak wszystko, co nie jest Bogiem,
jest skończone i ginie w morzu miłości.
nr 500 jw.
+ Golgota jest miejscem oczyszczenia – dlatego jest miejscem cierpienia.
nr 500 jw.
+ Jeśli ktoś patrzy oczyma ciała, to na Golgocie widzi tylko cierpienie
i śmierć. Jeśli patrzy oczyma duszy, widzi tryumf miłości.
nr 503 pn. 11 V 87, g. 9:50
+ Ja ciągle przyjmuję zło, które w was jest, aby spalić je w Mojej miłości.
nr 506 śr. 13 V 87, g. 9:40
+ Oddawać, a zapraszać to nie to samo. Chcę być upragniony, wyglądany
ciągle i zapraszany właśnie.
nr 509 pt. 13 V 87, g. 23:20
- Jaką wartość ma moje nędzne życie?
+ Nieskończoną, bo nieśmiertelna jest twoja dusza, gdyż Ja w niej
mieszkam.
nr 511 sb. 16 V 87, g. 22:30
+ Moja Matka jest Matką wszystkich ludzi i czule troszczy
się o każdego z was.
nr 511 jw.
+ Potrzebuję ludzkiej miłości, bo obolały jestem i umęczony
oschłością wielu serc, które umiłowałem.
nr 512 N. 17 V 87, g. 8:40
+ W niedzielę doznaję wielu upokorzeń, gdyż Moi wybrani dotykają Mnie
z zatwardziałym sercem, sprawując Ofiarę Mszy Świętej.

nr 513 N. 17 V 87, g. 22:15
•
•

Motywem wypowiedzi powinny być prawda, dobro i miłość.

nr 514 pn. 18 V 87, g. 8:30
+ Żaden dobry czyn nie idzie na marne, choć pozory czasem na to
wskazują. Człowiek nie musi znać Mojego działania – musi natomiast ufać
Mi, jeśli jest Moim wyznawcą.
nr 514 jw.
+ Największym złem jest pycha: gdy zaczyna ci się wydawać, że masz
jakiekolwiek zasługi, gdy oczekujesz wdzięczności i uznania.
nr 519 czw. 21 V 87, g. 23:45
+ Wiele potrzeba trudu i wysiłku, aby przejść przez życia i nie zabrudzić
duszy złością, nienawiścią, chciwością... i innymi nieczystościami tego
świata. Nikt nie jest w stanie uczynić tego o własnych siłach. Jedyną
pomocą Ja jestem: Pomocą, ostoja, pocieszeniem...

nr 521 pt. 22 V 87, g. 23
+ Wiedz, że każde uczucie negatywne wygania Mnie z serca ludzkiego.
A każda radość i poddanie się Mej miłości, zaprasza. Przychodzę z Moimi
darami, gdy jestem zapraszany.
nr 522 sb. 23 V 87, g. 10:30
+ Każdy zawsze jest zagrożony. Dlatego potrzebna jest ciągła czujność
i ciągłe pragnienie Mojej wspomagającej miłości. Zwłaszcza teraz, gdy
szatan tak wielka ofensywę prowadzi, gdy trwa walka o każdą duszę
w każdej chwili życia na ziemi, anie na odpoczynek.
nr 523 N. 24 V 87, g. 11:50
+ Nie lubię, gdy ludzie stwarzają dystans wobec Mnie,
nawet jeśli jest on pełen szacunku, i nawet gdy
czują się winni wobec Mojej Miłości.
nr 524 śr. 27 V 87, g. 22:40
+ Trzeba cieszyć się małymi rzeczami. Właściwie wszystkim.

Wszystko jest ode Mnie dla twojego dobra.
nr 526 śr. 27 V 87, g. 22:40
+ Zło przyjęte z miłością przestaje istnieć.
nr 527 pt. 29 V 87, g.23:30
+ Wiesz, jaki jest szczyt miłości?
Pragnienie cierpienia po to, aby inni mogli się radować.
Odwrotnością jest szczyt egoizmu, gdzie pragnie się radości własnej
kosztem cierpienia innych.
nr 528 s. 30 V 87, g. 14:30
+ Ból jest narzędziem oczyszczenia. Dlatego jest wielka łaską i darem
Miłości.
nr 529 sb. 30 V 87, g. 22:40
+ Widzenie Boże, widzenie w Prawdzie, jest inne niż widzenie ludzkie,
w ocenie świata.
nr 529 jw.
+ Wiele trzeba w życiu wycierpieć, aby dojść do takiej świętości, której
uznanie i podziw ludzi już nie zagrażają.
nr 529 jw.
+ Jeśli daje komuś łaski widoczne dla ludzi i budzące podziw i miłość,
aby go chronić, muszę mu dawać także cierpienia.

nr 530 N. 31 V 87, g. 9:15
+ Wychowanie do czystej miłości to proces, który trwa w człowieku
całe życie. Każdego człowieka zabieram z tego świata wtedy, gdy osiągnął
maksimum swych możliwości w tym zakresie.
Maksimum niektórych jest punktem zerowym miłości lub nawet
poniżej tego punktu, ale jest to ich wybór wynikający z wolnej woli,
z dobrowolnego uzależnienia się od szatana.

nr 531 N. 31 V 87, g. 22:15
+ Miłość polega na tym, aby chcieć dla kogoś radości
i ubogacenia kosztem przyjęcia jego bólu, a poza tym

o sobie nie myśleć.
nr 536 śr. 3 VI 87, g. 23:25
+ Lepiej powiedzieć mniej niż zbyt wiele. Ważne, aby
nie kłamać.
nr 537 czw. 4 VI 87, g. 11:30
+ Im większy ból, tym większe dobro z tego wyrośnie.
Wielkie rzeczy rodzą się w wielkich bólach.
nr 538 pt. 5 VI 87, g. 10:15
+ Moja Miłość jest zawsze z każdym i każdego pragnę doprowadzić do
świętości. Ja prowadzę do świętości i ujawniam ją. Dlatego leczę
upokorzeniami, jeśli ktoś sam chce objawić światu swoją świętość.
Świętość jest jedna: tylko ta, która Ja daję i ujawniam.
nr 541 pn. 8 VI 87, g. 23
+ Prawdziwe zwycięstwo jest tylko w ukrzyżowaniu siebie
i w odejściu od siebie ku innym z Moją miłością,
by ją rozdawać.
nr 54 wt. 9 VI 87, g. 10
+ Miłość jest jedyną tarczą, która chroni i jedynym orężem, którym
można zwyciężać. Ona jest ocaleniem i szczęściem wiekuistym.
nr 543 wt. 9 VI 87, g. 22:30
- Co Ci się u mnie nie podoba, Panie?
+ Zarozumiałość.
- Nie wiedziałam, że jestem zarozumiała.
+ Lubisz być lepsza od innych, mieć rację i być doceniana.
nr 546 sb. 13 VI 87, g. 10:30
+ Owoc miłości rodzi się w bólu tak, jak człowiek, który na świat
przychodzi. Ale ból jest krótki i uwieńczony radością.
nr 546 jw.

+ Człowiek nie ma nic do dania drugiemu człowiekowi. Może natomiast
uczynić nieskończenie wiele, otwierając czyjeś serce na Moją Miłość
i Prawdę.

nr 548 N. 14 VI 87, g. 23:50
+ Między ziarnem a owocem potrzebny jest czas, bo inaczej
owoc się ie rozwinie do swej pełni lub wcale go nie będzie.
nr 550 wt. 16 VI 87, g. 14:30
- Co warta jest moja modlitwa – gdy jestem tak zmęczona i senna.
+ Wiele wart jest wysiłek i skrucha.
nr 553 pn. 22 VI 87, g. 12
+ Moja moc i Moja miłość jest ponad wola ludzi.
W Mojej miłości jest wszystko: Jest cały świat i znacznie więcej.
nr 555 wt. 23 VI 87, g. 23:10
+ Zanim coś powiesz, zastanów się, czy jest prawdą, czy służy zbudowaniu.
nr 556 śr. 24 VI 87, g. 10
+ Badajcie własne serca, czuwajcie, rozpoznawajcie skąd biorą się pragnienia
serc waszych i do czego dążą.
Jeśli do zaspokojenia własnych potrzeb – nie są ode Mnie. Jeśli ku pomocy
i trosce o innych – Ja jestem ich twórcą. Bądźcie uważni, aby Mojej miłości
nie zastąpiła wam namiastka znaleziona w cudzych ramionach.
nr 556 jw.
+ Nie czyńcie sami siebie świętymi, bo jest to pokusa szatańska.
nr 556 jw.
+ Świętość Ja daję tym Moim dzieciom, które dla Mnie zapomniały o sobie
i dla siebie niczego nie pragną. Które, jak Ja dla was, potrafią z miłością
i pokojem znosić prześladowania i upokorzenia – dla chwały Mojej.
Strzeżcie się, bo szatan, jak lew ryczący krąży wokół was i patrzy kogo
pożreć.
nr 557 śr. 24 VI 87, g. 23:15

- Jaki był ten dzień, mój Zbawicielu?
+ Mało myślałaś o Mnie.

nr 558 czw. 25 VI 87, g. 10:30
+ Nie troszcz się o ocenę ludzi. Troszcz się o to, byś była wobec mnie taka,
jak Ja cię widzę. Nie dodawaj i nie ujmuj niczego. Nie chwal się Moimi
łaskami. Nie masz nic swojego, czym mogłabyś się chwalić. Wszystko, co
masz, czym jesteś, jest Moje. Mnie należy się wdzięczność i pochwała
i nie trzeba tego ukrywać przed ludźmi. Twoje są tylko słabości i tego też
nie trzeba się wstydzić.
Niech w tobie widzą twoją ludzka nicość, i moc, i łaski Moje.
Bądź świadectwem tego, kim jest człowiek i kim się staje z Mokjej łaski
i z Mojej miłości.
nr 599 czw. 25 VI 87, g. 15
+ Nie płacz nigdy nad swoim cierpieniem – płacz nad swoją nędzą,
niewdzięcznością i niegodnością, bo większe są niż cierpienie, które
przeżywasz.
nr 599 jw.
+ Nikt nigdy nie wylał dość łez nad własną grzesznością, nad własną
małością i nędzą.
Te łzy są najpiękniejszym wyznaniem miłości najpiękniejszym
świadectwem przynależenia do Mnie.
Wtedy poruszone jest Moje serce do głębi i płyną strumienie łask i światło
miłości.
nr 561 pt. 26 VI 87, g. 22:
- Twoja miłość, którą rozpoznaję, jest wszędzie i mój
dom jest nią wypełniony. Wszystko jest nasycone Tobą.
nr 563 N. 28 VI 87, g. 8:30
+ Szkoda czasu na zbytnią troskę o wygląd zewnętrzny ciała, skoro tak wiele
można jeszcze uczynić dla upiększenia duszy.
nr 564 pn. 29 VI 87, g. 9:45
+ Najtrudniej uczyć tych, którzy są zbyt pewni siebie i zbyt mało w nich
skromności i pokory wobec bliźnich. Tych uczę najbardziej boleśnie
i koryguję ich działanie.

nr 564 jw.
+ Z miłości rozliczana będziesz, a nie z osadzania ludzi.
nr 565 wt. 30 VI 87, g. 23
- Czym był znak ognia w Najświętszym Sakramencie podczas nabożeństwa
do Twego Serca?
+ Tak płonie Moje Serce pełne miłości i darów, ktorymi pragnę obdarzać
Moje dzieci.
To Mój ogień, święty ogień miłości Boga do człowieka. To ogień, który
tworzy, daje życie, przemienia, uświęca.
nr 569 N. 5 VII 87, g. 22:15
- Grzechy całego świata – tak wielkie – są kroplą w morzu Twojej miłości.
Jak mało znają Cię ludzie – Miłości Ukrzyżowana!
nr 569 jw.
+ W jakiś stopniu każdy potrzebuje wsparcia ze strony człowieka, ludzi.
Ale powinno ono uzdalniać do prawdziwego spotkania ze Mną – coraz
głębszego i wypełniającego całkowicie.
Pośrednik powinien zamieniać się w brata, z którym na równi zagłębiasz
się we Mnie. Na równi – to nie znaczy w taki sam sposób.
Może być tak samo głęboko, a jednak inaczej.
nr 571 pn. 6 VII 87, g. 22:25
+ Ja nie karzę. Dusza nieposłuszna i nieuporządkowana karze sama siebie,
bo traci dobro, jakie mogła mieć i jakie mogła doznać, żyjąc
w harmonii z Moja wola i Moją Miłością.
nr 572 wt. 7 VII, g. 9
+Moje pozorne oddalenie jest próbą wierności, a twoje upadki
poznawaniem prawdy o sobie.

nr 574 śr. 8 87, g. 11:15
+ Bądź skupiona i cały czas w sercu swoim trwaj we Mnie mimo trudności
zewnętrznych i złego samopoczucia.

nr 576 pt. 10 VII 87, g. 9:30
+ Zbliżenie Mojej Miłości przebaczającej i współczującej zawsze wywołuje
łzy skruchy i uwielbienia.
nr 578 N. 12 VII 87, g. 9:40
+ Wiedz, że świętość nie tyle polega na czynach wyjątkowych,
wielkich i heroicznych, ile na wierności w rzeczach codziennych, małych,
niezauważalnych.
nr 579 wt. 14 VII 87, g.10:15
+ Łzy miłości nie wysychają nigdy. One są perłami, którymi
przyozdobione jest Niebo.
nr 581 czw. 16 VII 87, g. 23:20
+ Pamiętaj, że Golgota jest też miejscem twojego zbawienia i Mojego
zmartwychwstania. Tu otrzymałaś dar życia wiecznego w nieustającej radości.

nr 584 N. 19 VII 87, g. 9:15
+ Do świętości dochodzi się przez cierpienie zrozumienia siebie i Mnie.
I znoszeniu siebie w obliczu Mojej świętości. I spalenia wszystkiego
w ogniu czystej miłości.
nr 585 N. 19 VII 87, g. 22:40
+ Różnie prowadzę ludzi. Zrozumienie jest między tymi, których drogi są
podobne. Nie ma znaczenia ani wiek, ani czas współżycia ze Mną.

nr 589 śr. 22 VII 87, g. 7
+ Trzeba rozsądnie służyć innym. Nie może się to odbywać kosztem
podstawowych obowiązków i zaniedbań wobec najbliższych.
Jeśli służenie Mi rodzi zło, które wkrada się do rodziny, to trzeba wrócić do domu
i tam Mnie uwielbiać tym wszystkim, co można wnieść swoim sercem,
by ubogacić swych najbliższych.

nr 590 czw. 23 VII 87, g. 9:15
+ Oddawaj Mi w sercu swoim wszystko, co cię spotyka: każdą radość, każde
cierpienie, każdą tęsknotę i pragnienie. A także każdego człowieka,
którego spotykasz, i każdą czynność, którą wykonujesz.
Nr 592 pt. 24 VII 87, g. 9
+ Gdyby ludzie byli bardziej zwróceni do Mnie i uważniej słuchali, mogliby
być o wiele mądrzejsi, widząc siebie w prawdzie i oceniając w świetle
Mojej mądrości.
Bardzo wiele – prawie wszystko czynią bez odwoływania się do Mojej mądrości,
a nawet do własnego, ludzkiego rozumowania i przewidywania.
Najczęściej motywem jest doraźna realizacja pragnień chwili z bardzo
wąskim spojrzeniem i bez zastanawiania się nad skutkami.
Motywem takiego, lekkomyślnego poserfowania jest pycha i egoizm główne grzechy ludzkości, które zaczęły się w Raju pod drzewem prawdy.
nr 593 pt. 24 VII 87 87, g. 15:05
+ Jeśli człowiek poznaje, Kim jestem naprawdę, musi płakać nad sobą
i nad ludzkością.

nr 595 sb. 25 VII87, g. 9:30
+ Moim ukochanym dzieciom muszę zadawać ból, by
rozwijać ich złudzenia i uleganie szatanowi.
nr 595 jw.
+ Samodzielność jest odrzuceniem Mnie. I jest złudzeniem, bo człowiekiem
nigdy nie jest samodzielny.
Samodzielny – to znaczy: działający beze Mnie. A skoro beze Mnie, to
z inspiracji szatana. Żaden człowiek nigdy, niczego nie uczynił sam.
Cokolwiek uczynił, uczynił to z Mojej inspiracji albo z inspiracji szatana.
nr 597 N. 26 VII 87, g. 11:10
+ Rozmawiajcie ze Mną swych sercach. Pragnę waszych serc i waszego
zawierzenia.
nr 598 N.26 VII 87, g. 22:25
+ Nikomu nie dają cierpienia ponad siły. Daję tyle, ile jest niezbędne do
zbudowania.
nr 600 pn. 27 VII 87, g. 22:25

+ Wszelkie upokorzenie jest leczeniem z pychy i samodzielnosci.
nr 601 wt. 28 VII 87, g. 9:30
+ Obecnie tylko droga dziecięcego oddania ochronić może wiele ludzi od
agresji szatana, który rozszerza swe panowanie nad światem.
nr 602 wt. 28 VII 87, g. 22:50
+ We Mnie nie ma czegoś takiego jak nienawiść, złość, żal do kogoś.
Nie ma niczego, co nie jest miłością.
nr 603 śr. 29 VII 87, g. 8:30
+ Pismo mówi, że Ty byłeś Słowem Wcielonym, a Ty przecież byłeś Wcieloną
Miłością, daną światu przez Ojca. I jesteś Nią – z nami po wszystkie dni.
Cierpiącą Miłością, bo odrzuconą i deptaną.
nr 604 śr. 29 VII 87, g. 22:25
+ Powściągliwość w słowach jest bardzo cenna. Słowa powinny być
powiadane celowo i służyć dobru.
Równie bardzo trzeba kontrolować myślenie. Myśli, które
nie wnoszą nic dobrego, usuwać i nie dopuszczać – oddawać Mi natychmiast.
Szatan chętnie włącza się w niekontrolowane myślenie, by inspirować
i zakłócać harmonię duszy.
nr 605 czw. 30 VII 87, g. 9
+ Jeśli człowiek dopuszcza do swego serca złość, najbardziej
krzywdzi samego siebie i godzien jest wielkie
współczucia i miłosierdzia.
nr 605 jw.
+ Wiedz, że tak jak w człowieku miłosiernym mieszkam Ja, tak
w zawistnym, szatan. I niszczy go i tych, którzy się z nim stykają, a nie są
napełnieni Moją miłością. Jest to człowiek bardzo nieszczęśliwy, choć nie
w pełni to rozumie.
nr 605 jw.
+ Tylko Ja mogę usunąć szatana z ludzkiej duszy.

nr 605 jw.

+ Osądzać i potępiać trzeba czyn zły, ale człowiekowi trzeba okazać miłość
i pomoc.

nr 607 pt. 31 VII 87, g. 9:50
- Dziś dałeś mi, Panie, zrozumieć, że człowiek nie jest zły. Jest tylko
bardzo biedny i bezbronny. Rzeczywiście jest zupełnie bezsilny wobec
działania szatan i stąd jego grzeszność.
I to nie Bóg wygnał z Raju. Człowiek wyszedł sam, bo posłuchał szatana.
Wyszedł więc na świat, w którym księciem jest szatan i jest w jego
władaniu, choć Bóg uczynił człowieka pięknym i dobrym. Bo wszystko, co
uczynił, jest piękne i dobre.
nr 609 N. 2 VII 87 87, g. 7
+ Aby drugich pouczać, trzeba osiągnąć własna dużą czystość. Im pouczenia
dotyczą głębszej warstwy duszy, tym większej czystości twojej to wymaga.
nr 610 wt. 4 VIII 87, g. 6
+ Bez ogołocenia nie ma zjednoczenia ze Mną. Nie można służyć dwom
bogom. Nie można przykrywać swej duszy, powołanej do miłości Boga
i bliźniego szatami egoizmu, pychy, próżności, chciwości...
nr 613 pn. 10 VIII 87, g. 17:45
+ Każdy potrzebuje wsparcia: i ten u początku drogi i ten w drodze.
Każdy ma trudności i na miarę tego, gdzie jest i kim jest, błogosławić cierpienia
będzie za twoja pomoc.
nr 613 jw.
+ Ofiara ukryta jest o wiele cenniejsza.
nr 615 czw. 13 VIII 87, g. 6:45
+ Większy owoc przynosi to, co tworzy serce, niż to, co urzeczywistniają
dłonie i wargi.
nr 616 sb. 15 VIII 87, g. 22:25
+ Wytrwałość jest wyznaniem miłości, jakiego pragnę.

nr 617 N. 16 VIII 87, g. 20:35
+ Nie może być większego cierpienia, niż poznanie w pełni Twej Miłości
ze świadomością zupełnego oddzielenia od niej na zawsze.
Sama taka myśl przyprawia o ból i lęk.
nr 624 pt. 21 VIII 87, g. 13:50
- Rozważałam dziś, Panie, fakt Twego przyjścia do Apostołów po wodzie i to, iż Piotr tonął,
bo zwątpił.
+ Nie tyle zwątpił, co odwrócił swój wzrok ode Mnie, a jego słuch też nie
był zasłuchany we Mnie, skoro doszedł go odgłos nawałnicy.
nr 624 jw.
+ Lubię przychodzić niespodziewanie.
nr 629 pn. 24 VIII 87, g. 7:30
+ Nie jestem okrutny, hoc dopuszczam okrutne rzeczy, które sprawia
wasz grzech. Dopuszczam w imię Miłości, która dzięki temu uwalnia od
zła i zbawia. Decyzja należała do Mojego Syna, a On tego pragnął i Maryja o tym
wiedziała, i była z Nim w tej decyzji i w tym pragnieniu.
nr 629 jw.
+ Bo tu, na ziemi miłość rodzi się z bólu, a z ofiary wielkie zwielokrotnione
dobro.
nr 633 śr. 26 VIII 87, g. 11
+ We Mnie jest pokój i cisza nawet na targowisku świata.

nr 635 czw. 27 VIII 87, g. 8
+ Hojnie obdarzam dzieci oddane i wierne. Wielkie prawdy o Sobie
ujawniam tym, którzy przylgnęli do Mnie w miłości.
nr 640 sb. 29 VIII 87, g. 12:15
+ Pewność siebie i zamykanie się przed Moimi wezwaniami pogrąża
w błędzie.
Im bardziej jest ktoś uparty, tym ostrzejszy ból muszę zadać, by zawrócić
go na właściwe miejsce, wyznaczone przeze Mnie.

nr 640 jw.
+ Cierpienie jest lekarstwem i taki jest jego sens.
nr 640 jw.
+ Cierpienie odrzucone może nie tylko nic nie wnosić, ale też pomnażać
zło – zwłaszcza wtedy, gdy ktoś złorzeczy i oskarża innych – wtedy brnie
w błędach i grzechach jeszcze dalej i głębiej.
nr 641 sb. 29 VIII 87, g. 21:50
+ Miłości nie trzeba się lękać. Jedynie zła. Ale, gdy jesteś cała we Mnie, zła
także nie musisz się lękać.
nr 643 pn. 31 VIII 87, g. 9
+ W miłości zawarta jest nieskończona moc. Miłuj, a będziesz mocarzem,
i żadne zło nie oprze się tobie.

nr 643 jw.
+ Miłość leczy i zbawia, bo w Miłości zrodziło się Zbawienie i w Miłości jest.
nr 644 pn. 31 VIII 87, g. 23:30
+ Chce czynić rzeczy wielkie i wspaniałe – mówiące o potędze Mojej
miłości. Potrzebni są ludzie, którzy będą gotowi na wszystko: na ponisienie
wielkich ofiar, by być wielkim znakiem Moim!
nr 645 wt. 1 IX 87, g. 22:10
+ Ucz się oszczędności słów w rozmowie i zajmuj się tylko tym,
co wartościowe.
Rozmawiając z ludźmi, jednocześnie rozmawiaj ze Mną, abym mógł mieć
wpływ na wasza rozmowę
nr 646 śr. 2 IX 87, g. 10:40
+ Musisz uświadomić sobie swoją własną ludzka nicość przede Mną, który cię
stworzyłem i pragnę nadal stwarzać.
nr 648 czw. 3 IX 87, g. 9
- Pokazujesz mi, Panie, osobę nieżyczliwą wobec mnie, ale do spotkania

nie dochodzi, choć nie unikam i nie ma żalu.
+ Módl się za nią, aby nienawiść z jej serca odeszła. Otocz ja miłością
miłosierną. Inne osoby z nią związane też.
Wybaczyć to mało, trzeba kochać i pomagać, tak, jak ja. I okazywać
miłość w prostocie serca i skromności, zachowując godność własną.
nr 651 sb. 3 IX 87, g. 11
+ Módl się za spotkanych ludzi, za miejsce, w którym jesteś, aby było
czyste, aby nie kalał go ludzki grzech nieczystości. Módl się za czystość
serc, za cześć dla ludzkiej duszy i ciała, bo świątynią Boga jest.
nr 652 sb. 3 IX 87, g. 23:20
- Jaki to będzie pożar Miłości, gdy spotkam się z Tobą!
Teraz to wszystko dusi się w mojej niemocy i ograniczoności. Chyba
wybuch na miarę eksplozji nuklearnej...
+ Coś znacznie większego.
Nr 654 pn. 7 IX 87, g. 10
+ Żyj tak, jakby istniała tylko teraźniejszość. Każda chwila jest dana ode
Mnie, abyś żyła w niej intensywnie w Bogu swoim.
Żarliwie i hojnie obdarzaj Mnie swoja miłością w każdym „teraz”.

nr 656 śr. 9 IX 87, g. 22:45
+ Ciągle spełniam pragnienia Moich dzieci, spełniam je lepiej, niż tego
pragną, i czynię to dyskretnie. Ale przecież ten, kto uczy się ode Mnie
wrażliwości serca, dostrzega ślady Mojej miłości w swym życiu i ciągle
dostrzega ich coraz więcej.
nr 656 jw.
+ Ja jestem Miłością, którą świat nieustannie krzyżuje, a to ukrzyżowanie
właśnie zbawia świat.
nr 657 czw. 10 IX 87, g. 8:15
+ Miłość jest większa niż ból ukrzyżowania – jest ponad krzyżem
i z wysokości ogarnia ból świata.
Aby tam być w Mojej Miłości i być Moją Miłością, trzeba wznieść się
ponad krzyż przez krzyż, bo to jedyna droga.

nr 659 sb. 12 IX 87, g. 21:50
+ Tylko w świecie materialnym istnieją przestrzeń i czas, które dzielą.
We Mnie wszystko jest jednością i jest doskonałe.

nr 661 N. 13 IX 87, g. 7:45
+ Pragnę serc oddanych, których miłość zawsze zwrócona jest do Mnie.
Pragnę miłości żarliwej i wiernej – takiej, jaka Ja was obdarzam.
Pragnę wzajemności i wyczekuję na nią w każdej duszy ludzkiej.
nr 662 N. 13 IX 87, g. 22:35
+ Życie duszy to miłość.
nr 665 wt. 15 IX 87, g. 8:50
+ Nie wstydź się żadnego zła, jakie się w tobie pojawi. Żyjesz w świecie,
gdzie jest zło, które chce każdego wchłonąć, napełnić.
A wobec którego ty sama jesteś bezsilna.
Moja pomoc cie chroni. I jest o wiele bardziej skuteczna, gdy nic nie
ukrywasz, nie zatrzymujesz, by samej się uporać. Zło lubi się ukrywać.
Odkryte wobec światła Mojej miłości ginie.
Jeśli masz pragnienie coś ukryć – wiedz, że jest w tym zło.
Dobro nie boi się odkrywać wobec ludzi, ani nawet wobec Mnie.
Wobec Mnie zawsze wszystko ujawniaj. Wobec ludzi tylko to, co jest
potrzebne dla ich dobra i dla twego dobra.
nr 668 wt. 17 IX 87, g. 22:40
+ Kto naprawdę Mnie kocha, nie możne nie cierpieć. Ja jestem Miłością
Ukrzyżowaną.
nr 670 pt. 18 IX 87, g. 23:30
+ Dusza nigdy nie śpi. Gdy śpią zmysły ciała, jej życie staje się bardziej
intensywne w zjednoczeniu ze Mną.
nr 671 sb. 19 IX 87, g. 10:20
+ Naucz się porzucać wszystko, gdy twoje serce tęskni, bo to Ja je wzywam.
I jest to łaska chwili, która może nie nadejść, choćbyś nie
wiadomo, jak się przygotowywała.

nr 672 sb. 19 IX 87, g. 13:20
+ Czas przeznaczony na przebywanie z twoim Bogiem nie jest zmarnowany.
Jeśli ktoś nie potrafi łączyć się ze Mną całkowicie i pragnąć tego, wtedy
daję mu pracę, aby jego czyny prowadziły go do Mnie.
nr 673 N. 20 IX 87, g. 9
+ Każdego człowieka, którego spotkasz, oddaj Mi, módl się i ofiaruj
za niego, aby żadna chwila twego życia nie była zmarnowana.
nr 678 wt. 22 IX 87, g. 00:10
+ Bacz, by rozum nie był ci przeszkodą wierze.
nr 679 śr. 23 IX 87, g. 9
+ Życie na ziemi nie jest przyjemnością, ale koniecznością. Trzeba je
przyjmować z poddaniem, nadzieją i miłością.
nr 680 śr. 23 IX 87, g. 00:10
+ Realny jest ból i realna jest miłość, i nie istnieje nic poza tym.
Moje życie na ziemie było też tylko bólem i Miłością.
nr 683 N. 27 IX 87, g. 22:35
+ Nie ta modlitwa jest cenna, w której przeżywa się wzruszenia i radość,
ale ta, która wymaga samozaparcia i trudu, i na nich się opiera.
nr 685 27 IX, g. 22:35
+ Nie myśl o swojej małości, tylko o gromie Mojej bardo czułej miłości.
Nie ma grzechu, jakiego bym z radością nie zabrał Mojemu dziecku,
który tego pragnie. Moim największym pragnieniem jest zabrać grzechy
Moim dzieciom i unicestwić je w ogniu Miłości.
Pragnę też ból każdego dziecka dołączyć do Mojego zbawczego bólu,
aby nim uwalniać i zbawiać od zła.

nr 686 pn. 28 IX 87, g. 8:05
+ Życie wewnętrzne jest intensywne – często o wiele bardziej niż życie
fizyczne i umysłowe.
Tam odbywa się wszystko. Im bardziej we Mnie, tym mocniej.
Przecież Moje życie było dramatem, który trwa i w który włączone są

Moje dzieci jednoczące się ze Mną. I choć wszystko jest otulone Moją
Miłością i Moim pokojem, rozgrywa się dramat na styku Dobra ze złem.
Dopóki jesteś na ziemi, będziesz stykać się ze złem i będzie to boleć.
Ale przecież Ja wynagradzam każdy twój ból i tulę cie w Moich ramionach.

nr 701 czw. 154 X 87, g. 22:45
- Pojmany jesteś w ludzkich sercach. Sam wydałeś Siebie.
nr 702 pt. 16 X 87, g. 23:15
- Szczytem modlitwy i miłości jest milczenie. Bo modlitwa jest
już tylko miłością.
nr 718 sb. 31 X 87, g. 10:15
+ Ja nie karzę, każdego pragnę obdarzać dobrem. Kto nie jest Mi wierny,
sam zamyka się przed Moimi darami Miłości. Ja nikogo nie skazuję na
zło, oddalenie, potepienie. Każdy czyni to sam wobec siebie, jeśli wybiera
drogę swego życia beze Mnie.
nr 718 jw.
- Jakim piekłem jest poznanie w pełni Twej Miłości, która się odrzuciło,
gdy już nic nie można naprawić.
nr 725 sb. 7 XI 87, g. 15:30
+ Beze Mnie wszystko jest trudne: najprostsze czynności rąk czy umysłu,
każda sekunda istnienia.
Trzeba trwać we Mnie, o wszystko prosić i wszystko oddawać Memu
kierownictwu.
nr 725 jw.
+ Ty jesteś zawsze, jak każdy człowiek, słaba, zdolna do wszelkiego grzechu.
Ale twoja słabość i nędza nie jest grzechem. Grzechem jest to, że zapominasz
o Mnie i nie zwracasz się o Moja pomoc, że nie zawierzasz Mi
się we wszystkim.
nr 726 sb. 7 XI 87, g. 22:30
- Moja wieczorna modlitwa jest tylko walka ze zmęczeniem i sennością.
Czy to jest jeszcze modlitwa?
+ Tak, przeciwstawiaj się twojej słabości i trwaj.

nr 727 N. 8 XI 87, g. 6
+ Oczyszczenie twojej duszy będzie trwa aż do końca twojego życia i będzie
sięgać coraz głębszych warstw – tak, abym mógł wypełniać ciebie wciąż
bardziej.
nr 729 pn. 9 IX 87, g. 21:45
+ Powinnaś być tam, gdzie jest płacz, a z miejsc, gdzie jest śmiech
odchodzić.
nr 730 wt. 10 XI 87, g. 10:30
+ Łączność i porozumienie między ludźmi beze Mnie nie są możliwe.
Tylko we Mnie ludzie łączyć się i stanowić jedność. Podział i brak
porozumienia jest wynikiem oderwania się ode Mnie: wyjścia ze Światła
w sferę ciemności.
nr 730 jw.
+ We Mnie są harmonia, jedność i ład. Poza Mną chaos, nieład
i nieporozumienie, rozbicie.
We Mnie jest Miłość, poza Mną nienawiść.
nr 732 czw. 12 XI 987, g. 6:30
+ Cierpienie rodzi mądrość. Radość skłania do robienia głupot.
nr 733 pt. 13 XI 87, g. 9
+ W sytuacjach trudnych i zaskakujących pierwszy twój odruch powinien
zwracać si do Mnie, a następnym odruchem powinno być twoje pełne
pokoju i miłości działanie ludzkie. Pokój i Miłość Ja bym dał, gdybyś
zwróciła swe serce do Mnie.
nr 734 sb. 14 XI 87, g. 7:45
+ Trwaj, dziecko Moje, w wielkim oddaniu zawsze. Trwaj w Miłości Mojej
z całą dziecięcą ufnością. Nie bądź nigdy dorosła. Dorosłość ludzka
zamyka dostęp Moich łask.
nr 736 pn. 16 XI 87, g. 9:30
+ Każdy Mój uczeń musi przejść całe Moje życie od narodzin w ubóstwie
przez zagrożenia, wygnanie, poddanie, namaszczenie, oczyszczenie,
apostolstwo, męczeństwo – do śmierci z miłości.

nr 741 pt. 20 XI 87, g. 14:10
+ Czy wiesz, dlaczego umarłem na Krzyżu?
Serce Moje pękło, bo w spotkały się w nim całe zło świata i nieskończone
Miłosierdzie Boga.
A ponieważ zło jest skończone, Miłość zwyciężyła w Zmartwychwstaniu.
I ogarnia świat Duchem Świętym.
nr 744/5 N. 22 XI 87
- W katedrze, po Mszy Świętej odprawionej o północy, kroczył środkiem
w procesji biskup. Wyprostowany, w uroczystej postawie i w uroczystych
szatach i czynił znak krzyża w powietrzu.
A pomiędzy ławkami chodził Jezus w prostej białej sukni i pochylał się nad
ludźmi: głaskał po głowie, przygarniał do serca z czułością.
Dystans dostojeństwa – i pochylone nad człowiekiem Miłosierdzie.
Miłość ludzka w oprawie królewskiej i prostota Boga nieskończonego
w swej wielkości...
Dlaczego dostojnik Twojego Kościoła tak bardzo niepodobny jest do
Ciebie?
+ Bo pragnie być dostojnikiem, a nie Mną.
nr 746 N. 22 XI 87, g. 22:50
- Wypłakałam dziś moją grzeszność w Twoich ramionach. A teraz moja
dusza pobiegła na spotkanie z Tobą radosna.
Czy wolno mi tak bardzo się wzruszać?
+ Lepsze jest opanowanie w emocjach – wtedy doznanie Mojej Miłosci
jest głębsze i trwalsze.
Nadmierna emocjonalność karmi się sama sobą.

nr 749 pt. 27 XI 87, g. 10:45
+ Nie przerażaj się nawet największym złem, ale z miłością bierz i kładź
przede Mną, abym złagodził, przemieniał, pomógł.
nr 750 pt. 27 XI 87, g. 23:50
+ Gdy odnawiałam modlitwę za zmarłych, widziałam tłum sylwetek, które
garnęły się do tej modlitwy, jak pisklęta do matki przynoszącej pokarm.
Były szare o różnym nienatężeniu barwy od ciemnych do prawie białych.

nr 752 N. 29 XI 87, g. 22:30
+ Czy myślisz, że kochający Ojciec może odsunąć się od zbolałego dziecka?
Miłość i ból tkwią w tej samej postawie i stanowią jedną całość
w ludzkim życiu na ziemi.
nr 755 wt, 1 XII 87, g. 22:45
+ Miłosierdzie jest dla tych, którzy proszą. Dla tych, którzy nie
zwracają się do Mnie, jest tylko sprawiedliwość.

nr 757 czw. 3 XII 87, g. 13
- Pokazałeś mi dałeś odczuć, czym jest Komunia Święta:
Przenikaniem światłą i nasyceniem od wewnątrz. Wszystko w człowieku
jest jasne i promieniujące. Cały jest w aureoli, a źródło światła jest w nim.
nr 758 pn. 4 XII 87, g. 10: 20
- Wygodniej jest nie wychylać się. I bezpiecznie.
+ Ale niewiele warte.
Chrześcijaństwo jest płomieniem, a nie tlącym się węglem. Teraz,
w czasach ostatecznych przyszedłem wielki ogień rzucić na ziemię. Wszyscy,
którzy go gaszą, odpowiedzą za to przede Mną. A ci, którzy niosą
i rozniecają go swą wytrwałością, wiarą i ofiarami – udział bedą mieli w Mojej
chwale.
nr 759 pt. 4 XII, g. 23
+ Dziecku najłatwiej odbierać Moje natchnienia, bo jego serce jest czyste,
a umysł nie obciążony schematami myślowymi. Potrafi, o wiele bardziej
niż dorosły, otworzyć swe serce na działanie Ducha. Wszystko przyjmuje
z prostotą i ufnością.
nr 784 pt. 25 XII 87, g.10 Boże Narodzenie
+ Przyszedłem na świat po to, abyśmy się spotkali i żyli razem w Miłości
Ojca.
Przybiegnijcie do Mnie wszyscy. Patrz: pełne dłonie mam miłości, którą
rodzi Moje serce. Patrz, jak wiele mogę jej dać wszystkim. Mogę zapalać
wasze serca, aby w nich rodziła się miłość czysta – zbawiająca
i odkupiająca.
nr 788 N. 27 XII 87, g. 10:30

+ Osiem błogosławieństw i Hymn o miłości to cała nauka Moja. Dałem
wam przykład życia według tych wartości i zasad.

nr 789 N. 27 XII 87, g. 00:30
+ Obcowanie z ludźmi zazwyczaj sprawia Mi dużo bólu
właśnie ze względu na brak zrozumienia, miłości, delikatności, oddania.
Ale Ja wydałem się za ludzi. I jeśli Moja Ofiara przynosi nawet bardzo
nikłe owoce – to przecież je przynosi. I choćby dla ratowania
jednej duszy ludzkiej pragnąłem ja ponieść.
nr 792 wt. 29 IX 87, g. 10
+ Nie powinnaś także zajmować się sobą poza rzeczami koniecznymi.
nr 796 sb. 2 I 88, g. 10:10
+ Życie jest drogą. Czas jest drogą. Wszystko jest drogą, która prowadzi do
Mnie lub oddala.
Każdy twój czyn, myśl, pragnienie jest poddaniem się Mojej przyciągającej
Miłości lub oporem wobec niej. Przylgnięciem do Mnie
lub odwróceniem się.
nr 796 jw.
+ Bóg, który jest Miłością – jest Miłością w Trójcy Świętej. Jest Miłością
Ojca, Syna i Ducha – doskonałą Miłością. Dlatego chociaż Trójosobowy
jest Jeden.
nr 796 jw.
+ Kłamie ten, kto mówi, że Mnie kocha, a odsuwa się od bliźnich.
nr 798 sb. 2 I 88, g. 23:55
+ Każda myśl twoja, która nie jest skierowana ku Mnie i każde uderzenie
serca przeznaczone nie dla Mnie, jest stratą czasu, stratą daru życia twego,
i jest bólem Moim.
nr 799 pn. 4 I 88, g. 9
+ Krzyż i Miłość stanowią Jedno.

nr 804 śr. 6 I 88, g. 22
- Połowę Hostii otrzymałam...
+ Połowiczna byłaś ze Mną na tej Mszy Świętej i w niepełny sposób mogłem
przyjść do ciebie.
- Trudno mi było o skupienie.
+ Chociaż trudno, też trzeba. Tym bardziej trzeba pragnąć i wołać. (...)
… cierpi Moje serce, gdy odwracasz oczy za błahostkami i ulegasz im
w Moim domu...
nr 805 czw. 7 I 88, g. 11:30
+ Nie zapominaj, że jesteś człowiekiem i musisz nieść krzyż własnych
niedoskonałości. Ale Ja niosę go wspólnie z tobą. Nie bój się oddać
i zrzucać na Mnie ten ciężar.
nr 806 czw. 7 I 88, g. 23:50
+ Drogę dziecięcej miłości i oddania Bogu waszemu dałem wam jako lekarstwo waszych dusz.
Drogę powrotu do natury niemowlęcej dałem jako lekarstwo waszej
natury.
Pragnę przywrócić wam utracona czystość serca – dzieci Moje
umiłowane. Otwórzcie serca na Moje dary Miłości. Każdy z was jest
wezwany do życia w pełni Miłości.

nr 808 pt. 8 I 88, g. 23:15
+ Miłość i ból na tym świecie to jedno na tym świecie.
Nie wybieraj sobie cierpienia, które bardziej ci odpowiada. Daje to, które
jest najbardziej owoce.

nr 811 N 10 I 88, g. 22:10
- Jaka modlitwę najbardziej lubisz?
+ Szczerą. Jedno słowo wypływające z serca więcej jest warte, niż
wiele pacierzy mówionych bez miłości.

nr 836 pn. 1 II 88, g. 9:30
+ Twoja nędza jest mniejsza od Mojej Świętości. Dlatego mogę ja
przemieniać i uświęcać.
nr 837 pn. 1 II 88, g. 12:30
+ Ja pragnę adoracji nie dla Siebie, ale aby uzdrawiać najgłębsze pokłady
twej duszy, gdzie rodzi się każda twoja myśl, każde słowo i każdy czyn –
każda twoja reakcja.
nr 837 jw.
w Miłości Czystej nie ma miejsca na zanieczyszczenia czymkolwiek.

nr 837 jw.
+ W hierarchii miłości Ja jestem pierwszy i wszystko we Mnie się
mieści i ze względu na Mnie istnieje uporządkowane według
Mojej woli.
nr 848 pn. 8 II 88, g. 9:20
+ Nie staraj się dawać Mi tego, co piękne i czyste w tobie, bo to i tak jest
Moje. Ale właśnie wszystkie nędze, zło i słabości. To jest twoje i to Mi oddawaj
w trudzie i znoju – wiernie i wytrwale.
nr 855 N. 14 II 88, g. 22:15
+ Najbardziej proste i banalne prace wykonywane z miłością, są o wiele
cenniejsze w Moich oczach niż imponujące ludziom wspaniałe czyny
także na rzecz Kościoła.

nr 867 śr. 24 II 88, g. 9
+ Kto oddaje Mi wszystko – otrzymuje wszystko ode Mnie.

nr 872 N. 28 II 88, g. 8:45
+ Świętość to nie brak upadków i słabości, lecz doskonałe pragnienie
poddania się Mojej woli i spełniania jej.

nr 874 śr. 2 III 88, g. 8:15
- Tylko Ty jesteś, Boże. I przenikasz mnie i jesteś we mnie.
W świetle i ciszy istnieję w Tobie. Wszystko inne jest obok, jest poza
mną. Ty jeden jesteś naprawdę i jesteś Wszystkim.
I milczeć trzeba przed Twoją świętością. I we łzach skruchy obmywać
swoją niewdzięczność i grubiaństwo.
Wielkim Miłosierdziem jesteś, skoro chcesz pochylać się nade mną.
I nieskończoną Miłością, skoro uczyniłeś mnie dzieckiem Twoim.
nr 887 sb. 14 V 88, g. 20:50
+ Tak, jak nieskończona jest doskonałość Moja, tak nieskończony jest wasz
rozwój – i w tym jest całe piękno życia we Mnie: Coraz większe umiłowanie
i coraz pełniejsze przyjmowanie Miłości.
Radość wasza będzie ciągle wzrastać. Na tym polega szczęśliwość wieczna.

nr 894 czw. 21 VII 88, g. 9:40
+ Poznawanie Mnie i poznawanie siebie jest bólem oczyszczającym
i oświecającym.
To są męki czyśćcowe: męka skruchy i wstydu wynikające z poznania
własnej niewdzięczności wobec Mnie i wobec Mojej miłości, jaką cię ogarniam ciągle
i mimo tego, jaka jesteś.
nr 895 śr. 3 VIII 88, g. 23
+ Miłość jest twórcza. Pragnie zapalać, tworzyć, dawać życie, ubogacać.
Pragnę, aby mój ogień zapłoną już w sercach Moich dzieci.
Pragnę i spieszę, by rozniecić wielki żar miłości.
nr 897 wt. 16 VIII 88, g. 9:40
+ Nie oceniaj negatywnie nawet w myśli i nie narzekaj na nikogo w sercu
swoim, bo twoja odpowiedzialność za zło, jakie w nim jest, będzie
jeszcze większa.

nr 898 N. 28 VIII 88, g. 0:50
+ Ciesz się i raduj, gdy cię krzywdzą, i otaczaj miłością krzywdzicieli
twoich, bo w ten sposób uwolnisz ich od zła, jakie niszczy ich dusze.

nr 899 śr. 31 VIII 88, g. 6:30
+ Żeby zmartwychwstać w pełni, trzeba się dać ukrzyżować całkowicie.
nr 903 wt. 18 X 88, g. 10:15
+ Tak, jak niemowlę nie może żyć bez matki, tak dzieci Moje nie powinny
pragnąć niczego poza Mną i wolą Moją.
nr 914 śr. 14 XII 88, g. 10:45
Wizja:
Las krzyży. Na każdym kona w konwulsjach bólu Jezus.
Tak wygląda świat i serca ludzi.
Pod każdym stoi Matka Bolesna z przeszytym sercem.

nr 941 pn. 27 III 89, g. 12:35
+ Niebo buduje się czystością pragnień serca. Ich siłą i wytrwałością.

nr 942 wt. 4 IV 89, g. 13:20
- Dlaczego moja dusza płacze, gdy staję do modlitwy przed Tobą?
+ Musi płakać człowiek, gdy staje w prawdzie przede Mną, bo poznając
Mnie, poznaje też siebie.
Umarłabyś z płaczu, gdybym nie łagodził bólu prawdy słodyczą Mojej
miłości.
nr 949 czw. 4 V 89, g. 23:45
+ Jeśli dopuszczam ból oskarżeń i zniewag, to wiedz, że otrzymujesz cząstkę
obelg, jakie we Mnie rzucano.
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