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There are no translations available.
Pobudka duchowa

Była antyszczepionkowcem, ale się

zaszczepiła

Świadectwo Anny

Pierwsze tygodnie pandemii, jak większość ludzi przeżyłam ze strachem o najbliższych. O
siebie się nie martwiłam, bo wierzyłam w swoją odporność i swoją siłę. Obserwując to co dzieje
się dookoła, szybko zaczęłam dostrzegać różne sprzeczności. Przestałam się bać i żyłam jak
dawniej. Z moim mężem od 15 lat żyjemy na odległość, ponieważ mąż pracuje za granicą.
Wcześniej widywaliśmy się bardzo często. Mąż bywał w domu co 4 tyg. na 4-5 dni, ja też często
byłam u niego i żyliśmy spokojnie. Nastały czasy pandemii i kwarantanny. Skończyły się nasze
częste odwiedziny. Mąż sfrustrowany takim życiem postanowił, że się zaszczepi, bo chce być w
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domu częściej, a przez nakładane obowiązkowo kwarantanny, było to trudne przez ograniczoną
ilość dni urlopowych. Byłam sceptycznie nastawiona do szczepień, ale pod naciskiem ze strony
mojego męża i tego, że chciałam odzyskać wolność- zaszczepiłam się. Bez żadnych badań,
tylko po wypełnieniu kartki papieru i złożeniu podpisu, Po szczepieniu miałam odczekać 10 min
na korytarzu w punkcie szczepień.

Po 5 min walczyłam już z moim ciałem, by się nie poddawało, ale niestety czułam, że słabnę i
zaczynam „gotować się od środka”. Miałam jeszcze na tyle siły i świadomości, by wyjść.
Chciałam zaczerpnąć świeżego powietrza. Dochodząc do drzwi osłabłam, mąż widząc co się
dzieje podniósł mnie i położył na ławce już na zewnątrz, wzywając pomocy. Panie pielęgniarki
wraz z lekarzem wezwali karetkę, która szybko przyjechała i już przytomną przewieziono mnie
na oddział ratunkowy. Zrobiono EKG i inne szczegółowe badania krwi. Na oddziale ratunkowym
byłam ok. 5 godzin. Na wypisie ze szpitala jest wpis: „Omdlenie i zapaść”. Tłumaczono to tym,
że emocjonalnie podeszłam do tego szczepienia. Ale ja jestem matką trójki dzieci, które jak
wiadomo 15 lat wychowuję sama. Bywały różne sytuacje, nigdy nie traciłam „zimnej krwi” i nie
poddawałam się większym „emocjom”. Nie boję się lekarzy i nie boję się zastrzyków. Wiem
tylko tyle, że zrobiłam to wbrew sobie, żeby być złudnie wolna.

Anna

RÓŻANIEC ZAOPATRZENIA

(W czasach niedostatku gospodarczego należy odmawiać po Różańcu Miłosierdzia )
„Mój Różaniec Miłosierdzia, obok Różańca Zaopatrzenia, będzie wam bardzo pomocny w
czasach niedostatku i głodu, które zbliżają się…” – obietnica Jezusa Miłosiernego
Modlitwa:
„O nieskończone Miłosierdzie Boże, które okazujesz ludziom dobrej woli, potrzebującym,
wdowom i sierotom, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; Otwórz spiżarnie nieba i

2 / 12

POBUDKA DUCHOWA
Written by DM JP2
Thursday, 07 May 2020 10:58 - Last Updated Saturday, 09 April 2022 12:45

w Imię Ojca (błogosławieństwo) w Imię Syna (błogosławieństwo) i w imię Ducha Świętego
(błogosławieństwo) wyślij mi zaopatrzenie, którego potrzebuję, aby spełnić moje potrzeby w tym
zakresie dzień (zgłoś swoją prośbę).
Odmów Credo i Ojcze nasz.
W wielkich koralikach powiedz: Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w potrzebie. (List do
Hebrajczyków 4, 16)
W małych koralikach powiedz: W imię Boga Jedynego i Trójjedynego, zaopatrz mnie w Boże
Miłosierdzie . (10 razy)

Na końcu każdej dziesiątki odmawia się: 1 Ojcze nasz, i zaczynasz jak na początku: mogę mieć
łaskę i miłosierdzie… i tak dalej, aż do końca pięć dziesiątek zostanie zakończonych.
Na zakończenie różańca odmów Psalm 136.

Każdemu kto odmawia ten Różaniec z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba
powszedniego. Jest to obietnica Jezusa Miłosiernego.

1 maja 2021 – Wezwanie Boga Ojca do ludzkości. Wiadomość do Enoch.

Zbliżają się dni głodu, zacznijcie odmawiać Różaniec Zaopatrzenia
„Ludu mój, pokój niech będzie z wami.
Moje dzieci, w waszym świecie zbliżają się dni głodu; głód, bezrobocie, głód, wirusy, szkodniki i
zarazy to kolejne z wielu oczyszczeń, przez które ludzkość będzie musiała przejść. Pieniądze
na nic się nie przydadzą, bo nie będziesz miał nic do jedzenia;
To jest czas, moje dzieci, kiedy już musicie zaopatrzyć się w nietrwałe pożywienie, ponieważ
zbliża się czas głodu, jakiego jeszcze nie widzieliście na ziemi. Ci, którzy mogą zaopatrzyć się
w żywność, zróbcie to teraz; ale ci, którzy nie mogą, niech się nie lękają ; Ja, wasz Ojciec
Niebieski, pomnożę to, co macie dużo lub mało, o ile będziecie się tym dzielić.
Różaniec zaopatrzenia, który wysłałem ci przez mojego sługę Henocha, musisz odmawiać go
po różańcu miłosierdzia, aby w nadchodzących dniach niedostatku i głodu nie zabrakło ci
chleba powszedniego.
Dzięki odmawianiu tego różańca pomnożę wasze pożywienie. Dlatego zacznijcie, moje dzieci,
odmawiać ten różaniec, aby nie zabrakło wam codziennego zaopatrzenia w waszych domach.
Niedługo zaczną się wielkie udręki, a ogromna liczba tej ludzkości jest nadal ospała z powodu
grzechu.
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” Moc w słabości ”

NIEPOKALANA spytała trójkę dzieci z Fatimy: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, przyjąć
wszystkie cierpienia które na was zechce zesłać jako wynagrodzenie za grzech znieważające
Boży Majestat i za nawrócenie grzeszników?”
Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos odrzekli: „Tak chcemy.”
/Podobnie jak niegdyś Maryja odpowiedziała Archaniołowi Gabrielowi: „FIAT – niech mi się
stanie według słowa Twego”/
„Siła obecności Bożej, była tak intensywna, że nas prawie całkowicie pochłaniała i
unicestwiała. Zdawało nam się nawet że przez dłuższy czas zostaliśmy pozbawieni używania
zmysłów. (…) Spokój i szczęście jakie odczuwaliśmy, były bardzo wielkie, ale tylko wewnętrzne,
najzupełniej skupiające duszę w Bogu.” – pastuszkowie z Fatimy podczas rozmowy z biskupem

15 kwietnia 2021 @ 15:56

Enoch (Ameryka Południowa), 11.04.2021., orędzie Jezusa Eucharystycznego

Niech Mój Pokój będzie z wami, Ludu Mój. Dzieci Moje, nadchodzą dni głodu i niedoboru
pokarmu cielesnego i duchowego; ludzkość będzie czuć głód i pragnienie jedzenia i wody; a
także będzie głodna i spragniona Mojego Słowa.

Zaczęło się już zamykanie Moich Domów, i bardzo szybko zostaną one całkowicie zamknięte.
Moja Święta Ofiara [zostanie] zawieszona, a Moi Pasterze wierni Doktrynie i Ewangelii [będą]
prześladowani i [skazywani na] wygnanie; apostazja sięgnie [ostatecznych] granic, i ogromna
większość tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości da się prowadzić przez nauki
demonów.Posłańcy Mego Przeciwnika zaleją Ziemię fałszywymi naukami, a ich orędzia wezwą
ludzkość do podążania za fałszywym mesjaszem. Moi Prorocy będą prześladowani i
ocenzurowywani, i Moje Święte Słowo popadnie w zapomnienie; zostanie zastąpione czarną
biblią Antychrysta.Miliony świętych ksiąg, w tym Moje Słowo, zostanie zniszczonych i
spalonych; liczne sekty w służbie Mego Przeciwnika będą chodzić i pukać od drzwi do drzwi, i
zwiodą swoją propagandą wielu letnich i słabych w wierze, powiększając tak liczbę wyznawców
Mego przeciwnika. Mój wierny Lud będzie wydawany władzom religijnym, które będą służyć
Antychrystowi, i będzie prześladowany, torturowany, więziony i usuwany [dosł. „znikany”].Nowy
Porządek Świata już zaczął, za pomocą planu [z zastosowaniem] szczepionek, wprowadzać w
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życie reżim tyranii i niesprawiedliwości, który będzie rządzić światem; kwarantanny i zamknięcia
[tzw. „lockdowny”] z powodu pandemii będą wydłużane, i ludzkość nigdy nie osiągnie
„normalności”.Tym, do czego dążą spiski i kłamstwa wokół pandemii, jest destabilizacja
światowej gospodarki, aby papierowy pieniądz zniknął, i by w ten sposób móc zacząć
wszczepiać [ludziom] Znak Bestii, mikrochip. Dążą też do tego, by skończyć z wiarą Mego
wiernego Ludu, zamykając i niszcząc Moje Domy, aby Moje Stado nie mogło powrócić do
gromadzenia się wokół Mnie. Chcą wymazać Moje Imię z umysłu Mego Ludu i skończyć z Moją
Świętą Ofiarą, ze Mszą Świętą.Na nowo mówię wam, dzieci Moje: czytajcie Moje Słowo i
rozmyślajcie nad Nim w swoim sercu, abyście nie padli [ofiarą] kłamstw i spisków emisariuszy
Złego; zbliżają się bowiem dni, w których będziecie mieli głód duchowy z braku duchowego
pokarmu, i pragnienie z braku Mego Słowa (por. Am 8, 11). Moje Stado, stwórzcie łańcuch
modlitwy na poziomie światowym, z postem i pokutą, ażeby kłamstwa i spiski emisariuszy Zła
wyszły na jaw, i wszystkie ich plany by runęły na ziemię.Obudźcie się, Ludu Mój, ze swojego
duchowego letargu, gdyż ciemności [już] okrywają Ziemię; zjednoczcie się w modlitwie, poście i
pokucie, abyście zdołali zwyciężyć i zniszczyć siły zła. Pokój Mój zostawiam wam, Pokój Mój
daję wam. Żałujcie [za grzechy] i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże.
Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny. Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia [ludziom] na
wszystkich krańcach Ziemi, [o owce] Mego Stada.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM
WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

Uważam osobiście że ta modlitwa ma ogromną moc i dlatego wklejam ją tutaj dla tych, którzy jej
nie znają. Rzadko kiedy udaje mi się odmówić ją w absolutnym skupieniu, szatan głównie na tej
modlitwie mocno próbuje rozpraszać i przeszkadzać. Być może ja tylko tak mam, jakkolwiek
polecam ją ze względu na obietnicę samego Boga Ojca.

(…) Powiem ci jaki jest ratunek dla tych ciemnych dusz, wszystko ci powiem. Poświęcaj się dla
Mnie stale. Ofiarowuj Mi wszystko dziecinno. Codziennie daję ci tyle okazji, abyś mogła składać
Mi ofiary. Czekam na nie. Dawaj Mi to wszystko odmawiając modlitwę, którą ci
podyktowałem[2]. Ofiara Mojego Syna musi być przez was wykorzystana. Te cierpienia nie
mogą się marnować. Tak ogromnie Mnie to boli… Pamiętajcie, ofiarujcie każdą najmniejszą
rzecz przez Mękę Mojego Syna, a wtedy wasza nikła ofiara zyskuje wymiar nieskończony,
ponieważ ofiara niewinnego Baranka nie ma końca i jest niewyczerpywana w zasobie łaski (…)
Czy wierzysz w to dziecko? Dziecko Moje, proś tymi słowy:

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą
na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty
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stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią.
Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości,
który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te
właśnie dusze.
Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa.
Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia przez Mękę Twojego
umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i mieczem przebite Serce Najświętszej Maryi Panny,
krew męczenników, wiarę wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na
przebłaganie za te ogarnięte mrokiem dusze. Spuść na nie w godzinie śmierci jasny promień
Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską
upadli przed Tobą szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że Twoje nieskończone
Miłosierdzie wyjedna im tę łaskę. Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam
je w Twoim świętym Sercu na ukojenie Jego boleści. Kocham Cię Ojcze teraz i na wieki
wieków. Amen.

Ta modlitwa za każdym razem odmówiona będzie ratowała mi dusze. Nie powiem ci dokładnie
ile dusz. Wierz i ufaj. To od ciebie zależy i od wiary każdego, który ją odmówi ile dusz dla niego
wyratuję. Patrz w Moje Miłosierdzie i nieskończone zasługi Męki Mojego Syna, a nie na siebie i
własną nędzę.
http://www.regnumchristi.com.pl

Jeśli.....?

Jeśli prawda o wirusach zostanie uwolniona,
to Polska na pewno zostanie uzdrowiona.
Jeśli na ustach Polaków będzie modlitwa wieczorem i z rana,
to Polska będzie wygrana.

Jeśli różańcem, każda doba w rodzinie będzie zaznaczona,
to Polska będzie odrodzona.
Jeśli każda świątynia na nowo będzie zapełniona,
to Polska według proroctwa będzie spełniona.
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Jeśli Chrystus będzie przyjmowany do ust i zgięte będą kolana,
to Polska będzie niepokonana.
Jeśli Konstytucja w prawa Chrystusa Króla będzie ubrana,
to Polska będzie uratowana.
Z.B.

"POBUDKA DUCHOWA"

Trevignano Romano 26 stycznia 2021

Moja córko, powiedz światu, że wiara jest jedyną nadzieją, jaką ma ludzkość, tylko modlitwa,
miłość i miłość będą dla nich zbawieniem. Nadeszły czasy przepowiadane od Fatimy, nikt nie
będzie mógł powiedzieć, że nie ostrzegałem. Wielu proroków i widzących zostało wybranych,
aby głosić prawdę i niebezpieczeństwa tego świata, ale wielu nie słuchało i nadal nie słucha.

Płaczę za tymi zagubionymi dziećmi, apostazja Kościoła jest coraz wyraźniejsza, moje
ulubione dzieci (księża) odmówiły mojej ochrony. Moja córko, powiedz światu, aby modlił się za
potężnych, ponieważ rozpętają wielką wojnę. Módlcie się za Kościół, ponieważ jest on
zniszczony, módlcie się za Włochy, ponieważ będą opłakiwać swoich zmarłych, głód jest
blisko, a wy nie jesteście przygotowani. Nadszedł kolejny wirus i będzie gorszy niż poprzedni.
Dzieci, dlaczego nadal nie rozumiesz? Chrońcie się, módlcie się, módlcie się dużo. Chrzczcie i
módlcie się za dzieci, ponieważ zło chce odebrać im niewinność. Teraz zostawiam was z
błogosławieństwem Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
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style="font-size: large;" mce_style="font-size: large;">
Potem dodaje: przeczytaj Apokalipsę, a tam znajdziesz prawdę na te czasy.

12 stycznia 2021 orędzie do Luz De Maria:

…W tym bardzo trudnym dla ludzkości czasie, ataki chorób wywoływanych przez
niewłaściwie wykorzystaną naukę będą nadal narastać, przygotowując ludzkość do
dobrowolnego przyjęcia znaku bestii, nie tylko po to, aby nie zachorować, ale aby
otrzymać to, co wkrótce będzie materialnie niedostępne…

Pan Jezus do Anny w sprawie szczepień.

06.12.2020 r. godz 10:30
….Jezus: To prawda, Aniu. Ci, co nie mają Ducha Bożego, ulegną lękowi i z lęku
przyjmą szczepienia. Wielu się nagnie pod presją opinii innych. Lecz ci, co pozostaną Mi
wierni, nie ulegną lękowi, i Ja sam będę ich chronił.

/Naobecny czas-rodzaj jednoosobowego bloga -wpisuje /"Świt"/.

Duchowe sposoby na pandemię
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Kto; maseczki odrana do wieczora nosi,
niech o pokropienie wodą święconą chociaż codziennie prosi.
Wtedy wiara w tym człowieku odżyje
i z tej przyczyny wszystkie wirusy z niego zmyje.
A kto już dzisiaj szczepionki szuka,
niech do urzędów wielkich nie puka.
Niech na Mszy Świętej codziennie będzie,
a zdrowie wnet do niego z nieba przybędzie.
Kto z wiarą Jezusa w Komunii Świętej przyjmuje,
u tego pandemia na pewno zdrowia nie zrujnuje.
Pan Jezus to najlepszy lekarz świata
i nawet największe wirusy z rodzin wymiata.
Kto jednak mało w Jezusa wierzy,
niech chociaż do różańca się mocniej przymierzy.
Maryja wtedy swoje działanie włączy
i szybko wpływ złych duchów rozłączy.
Ona wciąż wszystkim ludziom głosi,
że kto chce być zdrowy na duszy i ciele,
niech ;dużo z Bogiem rozmawia
i przebywa często w kościele.
O tej recepcie nikt w telewizji nie wspomina
i to jest wielu chorób zasadnicza przyczyna.
My ten bałagan naprawiamy
i do wielkiej codziennej modlitwy zapraszamy.
Ja sam codziennie o Jej opiekę proszę,
i podanie o wstawiennictwo wnoszę.
Jak na razie jestem wysłuchany.
Ponadto, odżywiam się dobrze
i w sumie-skutecznie odsuwam wirusowe rany. /Z.B./

17VIII2020 Cytat, który mówi wszystko co nas czeka!

Do MM:„Tak, ten świat w takiej formie materialnej, globalnej, przestrzennej idzie do
zagłady.
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Tak Bóg w Trójcy Jedyny postanowił i to się wypełni. I tak się stanie, można powiedzieć.
Amen. Amen. Amen.” /12IV2019/

Te słowa mówią właściwie wszystko, w jakim etapie historii znalazła się ludzkość i świat
fizyczno-materialny. „Korona wirus” potwierdza prawdziwość powyższego cytatu.

/"Świt"/.

Czy jestem przygotowany do ewentualnego oddania życie za Jezusa?

W jednym z orędzi Pan Jezus zadał czytelnikom strony internetowej DM takie jak wyżej
pytanie? Ponieważ czytam tą stronę/www.domymodlitwyjp2.pl więc pytanie było i do mnie. Co
odpowiedziałem? Raczej nie jestem zdolny do takich poświęceń jak tysiące męczenników za
wiarę, ale gdyby co, to mówi się -trudno, Ty Panie decyduj za mnie. W tej sytuacji pokrzepiłem
się następującymi słowami z orędzi do MM od Apokalipsy:

17VIII2020r. W jakim czasie żyjemy?
align: justify;" mce_style="text-align: justify;">
„Wy, którzy dobrowolnie zaświadczyliście biciem swego serca dając z miłością dar korony dla
Mojego Syna Króla Polski, zachowajcie pokój. Boże drogi nie są waszymi drogami, Boże plany
nie są planami masonów, iluminatów, globalistów, którzy nie służą człowiekowi z miłością, bo
serca ich oddane są w niewolę szatana. Wasze serca kochani Elekci zebrani w tym „Przymierzu
Bożej Miłości” są i będą chronione” /25.03 2020/.

15 stycznia 2011 r. na Górze Kuszenia Pan Jezus wezwał mistyczkę Ewę Rycielską do
14 lat postu o chlebie i wodzie-3x do roku po 40 dni/a po tym okresie zapowiedział okres
„trzech dni” bez „słońca ani gwiazd na niebie”.
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31 XII20219r. o godz. 3.00. Pan dopowiedział- uaktualnił sprawę: "Tylko 4 lata postu ci
pozostało, aby to wypełnić, o tym wciąż pamiętaj, a dla Twojej duszy łaska ku zbawieniu". Pod
rozwagę bierzmy więc rok 2024?/ zeszyt I- str.5/

1 styczeń 2020:"Owieczko Moja- od dzisiejszego dnia odliczaj nowy czas- Czas Nowej Ery"./
zeszyt I str.9/ ".
..nadchodzi ciężka kara, będzie kosić po kolei, w niej surowość Boga Ojca i ku nawróceniu
chłosta. Miłosierdzie się zamyka, a surowość rozpoczyna, wielu targnie się na życie, gdyż tej
presji nie wytrzyma. W tym to poważna jest sprawa, gdyż zakończona zabawa. Surowość nad
całym światem i topór z złowieszczym katem"
. /j.w.str.14/
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