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Oredzie Naszej Pani i Naszego Pana do Weroniki Lueken

Our Lady of the Roses, Mary Help of Mothers Shrine-P.O. Box 52-Bayside, New York 11361

18 czerwlec 1992 » 22-ga rocznlca objawlenla biq Naszej Pani w Bayslde
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KOMUNIZNU IEST K1AMSTWEM

WERONIKA—...lewa strona. Doktadnie po

lewej stronie ponad drzewami sa. piekne

s"wiaHa. Sa.wszystkie kolory teczy i tecza two-

rzy sig na niebie, od lewej strony do prawej.

O, jest tak pieknal To jest cos nie z tego

swiata. Kolory sa. po prostu fantastycznel I oto

teraz w tym swietle widze Nasza, Pania zbliza-

jaca. si§.

O, Nasza Pani jest tak pieknie ubranal

Cos* tak pieknego nigdy nie widziatam.

Pierwszy raz od wielu lat widze, ze sa.widocz-

ne wtosy Naszej Pani. Jej wtosy sa. koloru

ciemno-bra.zowego, nie czarnego jak moje, ale

ciemno-brajzowe.

Nasza Pani ma na sobie najpigkniesza,

biafa. szate, pokrywajqcq az do palcdw. Led-

wie mozna widzietf Jej palce. Szata jest bar-

dzo dtuga z dwu czesci, jakby pokrycie na

spodniej szacie pokrywaja.ce Jej stopy. Widze,

ze Nasza Pani ma dzisiaj ztote pantofelki. One

wygladaja, jak sandaly, nie pantofle

petne, ale jakby sandaly.

Nasza Pani usVniecha si§ teraz. O, czy

wieciel Nasza Pani ma swoja. pigkna. korone.

R<5ze ukazuja, sie. wokor teraz; r<5ze spadaja.

woko> teczy. Nasza Pani ma pigkna. korong.

Jest caJa ztota, ztocista i doktadnie"
osadzona na Jej gtowie. Jej gtowa

jest pokryta welonem, a korona jest

na tym welonie.

Teraz widze dwu pieknych

anioldw. Jeden stoi po Jej prawej

stronie, naszej lewej, a drugi po Jej

lewej stronie, naszej prawej. Nasza

Pani pokazuje wysoko w niebo.

Widze ogromn% osobgl Mysie, ze

nazwatoby sig go osoba. Wiem kto

to jest po jego wielkos'ci, on jest
aniotem. Jest przeogromny, pokrywa

cate niebo. To jest Michatl O, on

potakuje g4owq, tak. Teraz on

wskazuje w dot w kierunku Naszej

Pani i on porusza sig po niebie bez

najmniejszego szmeru. Nie styszg

zadnego szmeru wokoi mnie,

wszystko jest pograzone w ciszy.

Sprawa eprytu? Jelcyn I rosyjsklo poctskl SS-25

EKSKLUZYWNY J
Kto ukryt "Grubych Chfopcbw?

Artykuf ujawnlafacy popiera Naszej Pani

otwiadczenh tego wieczorv. (Powytej) podsk

rosypki SMS

Mofna to nazwet! spraw%

braku|acych podskdw. Pod-

czas gay dyptomoci starelq Big
ukorfczyd umowe o redutef
bronl mildsame] do podplsaria

przez Qeorge Busha I

prezydenta Boiysa Jolcyna

tego tygodnla. Tymczasem

anallici amerykarfskiego
wywiadu sterajq sla zneloU

okoto 90 podskdw, ktdro rosy-
(sWo wojsko mogto dcheczem

usunaj! z "VotMnsk" zaMad na

ptHnocny zecWd od Moskwy.

Tajemnlcza podskl, pizezwane

"Qrubl CMopcy" przez Depart-

mont Stanu-cztonkdW kontroli
bronl. S^onogiubyirtwofslami

Teraz gromadzq sig aniotowie po prawej stronie.

Wydajq sig bye rozmaitych rozmiaro'w i wchodza. po

schodach. Widzg schody wznosza.ee sig wysoko w niebo.

Jest to jakby otwarta brama do nieba. Te schody sa.

bardzo jasne. Sq z materia+u, ktory nie jest z tego

swiata. Sqjakby ze swiatta zrobione ale sa, masywne.

Oni teraz wstepuja. po tych schodach stojq i patrzq

na Nasza, Pania.. Nigdy nie widziatem takiej s'wity

anioidw wokot Naszej Pani. Dziwne.

Teraz Nasza Pani sie ugmiecha, wygla.da

smutno ale probuje sig usmiechaii. Teraz

Ona zstgpuje z czegoStco musiatoby bye* jakims

podwyzszeniem. Nie spostrzegtam przedtem tego

spowodu Jej sukni. Teraz Ona zstepuje na dof

blizej na nasz^ lewa. strong ponad tym duzym

\ drzewem, po prawej stronie Jej statuy.

Teraz zatrzymuie\ sie ponad drzewem i
spogla,da, jest wietrzno, bo nakrycie

Jej gtowy porusza sig raz na lewo to

zndw na prawo. Teraz nasza Pani sie

usmiecha ale Jej spojrzenie

jest bardzo powazne. I chociai

Ona usHuje sig usmiechad ja
wiem, ze cigiki smutek Ja.

przygniata. Ja to czuje.

Teraz Nasza Pani sig

przybliia. Teraz jest bliiej

drzew i Wadzie sw6j pierwszy
palec na ustach, o tak, co oz-

nacza, ieby shichac i
irzai.

ASZA PANI - Moje

dziecko i moje dzieci,

przychodzg do was tego

wieczoru z zasmuconym

sercem matczynym.

Przyprowadzifam ciebie

Weronika, by oznajmid swiatu,

ze straszne wydarzenia zbliia-

j^ sie do twego kraju i do

catego swiata. Przypominatam

warn w przesztosci tebyscie

sig modlili za przywodcdw

waszego kraju i przywodcdw

podskow SS-2S ICBM, More

majq byd zldentyflkowano na

podstawle uktadu z roku

1987-go. UWad nukloemych e».

Amerykanle z uktedu kontroi

bronl spostrzegD przedmloty

podobne do poctekAw. pokryte
plandok^ transportowane z

zaktedu zesrtego roku. Nis

mozna byb zldentyflkowec ich

bo przedmioty te byty krdtsze

niz pociski SS-251 nie podlsga-

jape Inspekcp. Senatorowie,

ktorzy podwaiaia, u Jelcyna

|ego kontroi? nad armiq, moga.

wymagaii wyjasnienia co do

'Grubych Cnlopcow" przed

podpisaniem uktedu.
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krajdw swiata, bo jes"li nie bedziecie, sprowadzi to naj-

straszniejsza, wojne na ludzkostt. Zbliza sie stopniowo, moje

dzieci.

Chce zeby cata ludzkodc* o tym wiedzia+a. Cztowiek nie

umie nauczyd sie niczego z przesztogci. Dalej popetnia te

same btedy dla swej zguby.

TO JEST Kt-AMSTWO .

Jak mdwNam warn w przesztoSci, cytuje: "To jest

oszukaristwo". I znowu powtarzam. To jest wizyta do

waszego kraju, kiedys* wspaniafych Stanow Zjednoczonych

Swiata, kraj, Stanow Zjednoczonych Ameryki, wspaniaty kraj,

ktdry teraz prowadzi do zguby i ciemnos'ci: Pozwolono na to

ze wzgledu na niskie sposoby zVcia. MoralnoSd zostafa od-

rzucona. Ciemnos'd zapanowata nad ludzko&ia,.

Matki i ojcowie, jak czesto radzitam warn by&cie strzegli

wasze dzieci. Zobaczcie, ze wielu z tych, ktdrym powie-

rza cie. wasze dzieci wprowadzaja. je w s*wiat nierealistycz-
nego ateizmu. Juz teraz moje dziecko, smuci mnie fakt, jako

nar6d nie wolno warn modiic sie w szkotach.

JELCYN-CZLOWIEK GRZECHU

Czy wiecie kto jest w waszym kraju teraz? Cztowiek grzechu.

RadzHam warn i ostrzege was po raz ostatni, te pozwolilis'cie

przyby6 do waszego kraju czlowiekowi, ktdry jest

ddpowiednikiem-identyczna. figura, jak jego poprzednicy.

M6wi§ warn teraz i ju± wiecej warn mdwic nie

bede. To ostatni raz otrzymacie te rade.. Tak samo jak w

przeszto&i Lenin, Stalin i Chruszczew i wielu innych starali

sie oszukac Stany Zjednoczone. Mysleli, ze poprzez

oszukaricza.strategie-rezygnuja.ze swoich komunistycznych
ambicji, z"e stali sie tak jak wy, wolnym krajem dla wszystkich.

Zapewniam was moje dzieci, nie ma wolnos"ci w Rosji.

To wszystko jest utuda.

Oni szukaja. pieniedzy swiata, od naroddw Swiata. Czemu

nie nauczylis'cie sie niczego? Stato sie to za Lenina, state sis

to za Stalina. I oto znowu jestes"cie w tej samej sytuacji, gotowi

dawad milijardy dolardw, ktdre powinny pdjSd do ludzi

waszego kraju i innych wolnych krajdw.

Nie hjdzcie sie moje dzieci, Rosja nie jest wolna. Jest

to zabieg kosmetyczny aby was zwies'd. Lenin i Statin uzywali

tej samej metody moje dzieci. Dlaczego nie nauczylis'cie sie

niczego z bteddw uprzednich?

Weronika-Teraz Nasza Pani ptacze. Ona spogladaw gore i mdwi:

LENIN I STALIN W PIEKLE

Nasza Pani-Moje tay spadaja, na was moje dzieci. Musze warn

przekazac" zakorfczenie o czym mdwHam do was. Lenin i

Stalin nie sa_ z nami. Zostali odrzuceni by spotkac ich boga,

ksiaie ciemnoici, szatana.

Musze powiedziec to, a serce moje rozdziera bdl, ze oni

nie szukali zbawienia. Ci, ktdrzy zblizyli siQ do nich jak tez
oni zbliza sie do was w waszym kraju, aby przekonac was,

ze zycie bez Ojca Przedwiecznego to zycie, ktdre powinno

bye przyjete przez wszystkich-nie, Moje dzieci!

Powtarzam jeszcze raz, bo to bedzie ostatnie moje

ostrzeienie dla swiata na ten temat. Ci ludzie maja. te same

przekonania, kolor, duchowo^d-albo raczej powinnam

powiedzied, brak duchowo&i. Oni maja, ojca, ktory jest ojeem

wszystkich ktemcdw, wiec co to z nich czyni moje dzieci?

Lenin, Stalin, Chruszczew, Gorbaczow.

To jest od dawna istniejacy ten sam plan moje dzieci,

a przywddcy waszego kraju sa. tak slepi jak byli w przesztosci.

Powiadam warn dla waszego dobra moje dzieci Stanow Zjed

noczonych, ktdre kiedys" by>y jednym narodem pod Bogiem

i niepodzielnym, ze wy upadniecie, jezeli nie zbudzicie sie

ze swojego snu-zginiecie!

SIO.AD0WANIE BRONI W INNYCH KRAJACH

Poniewaz celem ich jest pokonac was, skoro dostana, miliar-

dy w formie pomocy potrzebne im, aby podme& ekonomie

i zakupid wiecej broni. Oni nie zniszczyli ich broni, moje
dziecko i moje dzieci. Oni sktadajaja.w innych krajach. Oni

maja, te same cele jak ich przodkowie.

Dziecko moje, Ja wiem, ze sprawito ci wielki bdl slyszed

to. Nie jest tetwo powiedzied ci to moje dziecko, poniewaz

ktadzie to ciezar duzy na ciebie.

Musze cie ostrzec bys1 byte bardzo ostrozna jak strzezesz

swego domu w przysztos'ci. Nie bdj sie. moje dziecko. Be.de.

zawsze z toba,. Mdj Syn nie opu^ci ciebie.

Musisz pamiQtad moje dziecko, pomimo wszystkich

znoszonych cierpierl, rozmysiaj i czytaj "Ksigge zycia i

mitos'ci-Biblie". Pamietaj, ie wszyscy, ktdrzy poszli za Moim

Synem cierpieli, czy to w umysle, w duchu, fizycznie. Droga

do Nieba nie jest droga. tatwq, moje dziecko. Nigdy nie be
dzie tatwa. droga,.

Weronika-Teraz Nasza Pani wskazuje w niebo, wysoko w niobo.

WIdz?, to wyglqda jak pewnego rodzaju bomba, nie, to nie jest bomba

to \6d± podwodna.

Teraz Nasza Pani si§ zbliza. Ona przeszta na prawq strong

ponad drzewa, zbliza sig I znowu wskazuje. Taraz Ona mdwi:

Nasza Pani- Moje dziecko, wskazuje ci to; tw6j kraj nie jest

wolny od +odzi podwodnych. Oni planuja. swoje ataki. Oni

pilnuja. zeby^cie nie poznali prawdy, bo b%d% chcied was

zniszczyd teraz, moje dziecko.

JELCYN I GORBACZOW AGENTAMI SZATANA

Pamietaj utrzymywac cia^gta^modlitwe z czuwaniem w twoim

kraju i wolnych krajach s'wiata. Mdwimy; wolne kraje,

poniewaz to saje kraje, dla ktdrych planuje sie zeby upadry

i skapitulowaty przed wspdlnikami szatana. Mowie w liczbie

mnogiej; wspdlnikami-Jelcyn i Gorbaczow.

Weronika-Teraz Nasza Pani sWada dtorf na piersi, wyglada bar

dzo przygnebiona. Nigdy nie widziatam Naszej Pani tak bardzo

przygneblonej. Dotyka ust to znaczy; Ona chce mowid.

ROSES

Publikowane okresowo przez Swiatynie Matki Boskiej Rdzanej,
Marii Wspomozycielkl Matek. Subskrybcja jest bezptatna.

Nasza Pani polnstruowata WeronikQ, aby ustalitf GodzinQ Swieta.
w kazda niedzlele w intencji Ojca Swietego i duchowiertstwa. Go-

dzina Swieta zaczyna sie o 10:30 przed pohidnlem. Wigilie od-

bywaja. sie. w godzinach od 8:30 do 11:30 wieczorem, w obu

przypadkach na terenie Vatican Pavilion we Rushing Meadow

Corona Parkw dzielnicy Queens w mie£cie NowyJork. Wizje trwa-

jei do dnla dzisiejszego I zawsze gdy obecna jest Weronika-dostajo

nowy przekaz. Po dodatkowe informacje i kalendarz wigilii z mapa.

prosimy pisac do:

OUR LADY OF THE ROSES SHRINE
P.O. Box 52 Bayslde, NY 11361

Telefon: (718) 961-8865



Nasza Pani-Moje dziecko, nie przyprowadzitam cie tutaj dla
tatwej misji, jak to usitowatam ttumaczyd ci nim odesztas", ale

tak musiato byd.
Dopoki ktos" odmawia rdzaniec w twoim kraju, bfdziemy

tu by wami kierowac". Przyjmijcie nasze rady teraz. Nie cze-
kajcie az bedzie za pdino. Piekna Ameryka upadniel

Usiqdz teraz i czekaj. M6j Syn chce pokierpwaC cie w

bardzo waznej i niezwtocznej sprawie.

Weronika-Teraz Nasza Panl przechodzi na nasza. prawa^strone.,

to |est Je] lewa strona. Wznosi sie. bardzo wysoko w niebo i stoi na
stronia. Lodwie moge. Ja,wldzietf spowodu drzew. Poprzez drzewa
mog§ widzied ze Ona stoi po naszej prawej stronie i wskazuje na

lewo. OIO, tam, Jezus przybliza sie poprzez niebo. Przechodzi bar
dzo szybko poprzez niebo do Naszej Pani. Doszedt i szepce cos* do

Niej, nie moge tego ustyszed
Teraz Nasza Pani dotyka ust. Chce zebym shjchate. Jezus

przesunaj-sie, teraz ponad zasieg drzew. Nasza Pani Jest pomiadzy
drzewami a niebem, a Jezus jest ponad zasiegiem drzew. On teraz

dotyka ust.

Jezus ma na sobie piekna. czerwona, szate. O, wyglada. Jak

aksamit. To jest aksamit i bezowe nakrycie pod spodem. StopyJego

wygladaja. catkiem bose, lecz widze. zapinki sandatdw koloru
bezowego. Wyglada to jakby jakis* rodzaj skory zwierzecej. Moge Go
widziec" bardzo doWadnie. On nie ma iadnego nakrycia na gtowie.
WtosyJezusa sadtugie, catkiem cHugie i powiewaja.w wietrze. Teraz

Jezus sie us"miecha I dotyka Jego ust co znaczy stuchad

JEZUS- Moje dziecko i moje dzieci, swiata, jak Matka moja

juz powiedziaia w przesztoSci, My was nie opu&imy.
B?dziemy z wami jak dhjgo bedzie odmawiany Rdzaniec

w waszym kraju. Powiadam teraz moje dzieci, te Rdzartce

muszq rozszerzyc sie na cafy wasz kraj i caty swiat, bo swiat

szybko zbliza sie do wielkiej katastrofy dla catej ludzkos*ci.

Zapewniam was moje dzieci, ±e umysty, ktbre siegty

ponad chmury posiadty atomy z niebios, ktdre kiedys* byty

w posiadaniu Ojca Przedwiecznego. One byty Jego

wfasnos'cia, a teraz oni uzywaja, ich aby zniszczyc ziemie.

Z czasem zrozumiecie co mam na mys*li moje dziecko

i moje dzieci, jesli nie zdotamy nawrdcid naszych ukochanych
dzieci na ziemi. Powiadam warn, niezaleznie jak ciemne sa,

dusze teraz, wy moje dzieci na ziemi jeste£cie ukochane

przez Nas i nie chcemy ani jednego stracid dla szatana.

Moje dziecko Weronika, widziatas* wiele zdjed na tym
terenie, u^wieconym terenie. One moga^cie. oswiecid co do

tego, co mam powiedzied.

STRATOSFERA POKRYTA DEMONAMI

Jak to powiedziatem warn w przesztoSci, szatan i jego legiony

demondw sa. wolno puszczone na ziemie.. Jezeli wzniesiecie

sig teraz do stratosfery nie ma prawie jednego cala nie

pokrytego demonami.

NIE MA 2YCIA NA INNYCH PLANETACH

Nie szukajcie terendw, nie szukajcie zycia na innej planecie,

poniewaz go tam nie ma. Tylko ci, ktdrzy was oszukujq mbwia.

o tym. Cos'cie widzieli w przeszto&i, tak zwane przez lu-

dzko^J "latajape talerzyki" pozwolilis'my wielu widziec. Sa.
to pojazdy z piekte. Jednakze nie widzielismy nigdy demona,
ktdry by przyjal ludzkie ciato, jak tylko poprzez ducha.

Nie, moje dziecko, nigdy nie pozwolilis'my warn widzied
zadnych form, zadnej natury natym niebieskim przedmiocie,

ktdry widzielicie lata temu przy drzwiach kogciote 6wigtego
Roberta Bellarmina. Nie dajcie si@ omamid, ze sajakieS istoty

przychodzqce z innych planet. To jest nie prawda, moje

dzieci.

To co dzieje sis teraz, spowodu grzechdw ludzko&i, cate
pieWo wolno grasuje na ziemi. Szatan wie, ze jego czas sie

skraca. To jest prawda, moje dzieci. Powiadam warn; wasz

czas sie skraca.

Wszystko co jest napisane w Apokalipsie Sw. Jana-

Apokalipsa powinna byd czytana przez kazdego kto ma dosyc

wiedzy dla jej zrozumienia.

RODZICE MUSZA. PRZYJA^d ODPOWIEDZIALNO^b

Jesli chodzi o wasze dzieci, mdwie. warn to jako wasz Bdg.
Wszyscy rodzice, ktdrzy nie biora^ odpowiedzialnoSci na-

uczania i wychowywania swoich dzieci, lecz oddajaje innym,

ktdrzy sa. opanowani tymi demonami szaleja.cymi teraz na

ziemi-mowie opanowanymi, a to tylko tagodne slowo.

Mdgtbym rozmawiac z toba wiele o tym, ale obawiam si@ moje

dziecko, ze serce twoje by nie zniosto tego.

Weronika • Teraz Jezus mdwi mi cog ale nie chce by to

powtarzad

Tak. Zrobie., zrobia.

Teraz Nasza Pani zbliza sie do Jezusa, stoi tam i rozglada sie..

Teraz aniot przybliza sie do Naszej Panl, piekny anlot. Nie myslQ,

ie to jest Sw. Mlchat. Ten aniof nie jest taki ogromny jak Sw. Michat,
ale ten anlor ma duzy bukiet kwiatow. Wygla.da catkiem jak cztowiek

w swoim ubiorze. Nie potrafie dokiadnie okre^lld go, bo nie widze.

zadnych nog i co trzyma te rdz'e, ale jego ramiona sa peine roi

czerwonych.

Teraz Nasza Pani akin§te na aniola i on przybliza sie tu nad

drzewami. On rozrzuca te czerwone rdze wokot-swiajyni, naokolo,

na lewo i na prawo. Teraz do niego dotacza sie.grupa aniotdw ponad

gtowa. Naszej Pani i oni maja,cata.kolekcje ioltych t6L Teraz za-

czynaja. rozrzucad je na nas. Czuje je na gtowie.

Ot Teraz piekne blaie kolory sig pokazujaj wygladaja. jak mate

dzieci. Ci aniotowie wyglqdaXjak mate dzieci. Sa bardzo, bardzo

mate, wygladaja. jak noworodkl. I oni takie rozrzucaja, rdze. Jak na

ich sHa, rzucaja^je bardzo daleko. O, one spadaja.daleko poza okrog.
O, jest plakniel Wyglada to jak spadaja.ce gwiazdy. To jedyny sposdb

w Jaki potrafi; to opisac. Niczego tak pieknego nigdy nie widzfalam

w zyciu. A jeili to jest Niebo, jesli to tak jest w Niebie, to to jest dla

mnie i dla kazdego.

Nasza Pani usmiecha sie. Teraz Ona mdwi zeby dalej cdmawiac
Rdzaniec.

Amerykariskle LOURPES
Weronika Luakon. wlzjonorka z

Boyside. fast ma*atka.i maUavplecioisa

dzieci. Jotl we wczosnych latach

szo&dzioElaiych i mloazka na Long
Island. Nowy Jock. Hbtoriajejnawiedzaif
z nieba odMega wdoez do roku 1968.
kiody lo Sw. Teresa zoczeta tie jo)

ukazywad I przekazywae jsj poematy i
dwlole ttkay przy pomoey
dyktanda.

Przadem Waronfta rte rrnata
iadnyeh ntobtesWch objawiert.

Nasza Part aama ukazata *ig .

Waienfcewfeidemu 7-go kwiotnla 1970
roku. bitonnuftc ja. fa ukazs aiQ na

Itmnlt, etarogo kojdota Sw. Roberta

Bolbumino w Bayeido, lUego cioiwca
1970 roku: ie ma(a aiq odbywae

modBowne ezuwarta lam, (czasowo od-
bywa^ siQ ono na larorde Pawikmu Waty

karlskioQo w Flmhing) oraz ie doktedne
wakazdwkl maja bye przakazana

tokabwmu Merew) ptmfl by przygolowaj

sie na ptoiwsaj wtoyt<j Naszej Part.

Nasza Part wyraziia uUo tyczsnfe by

byta wystewiona Swiatynia I BazyBka na
wybranym pizaz Nla rfMetym miejseu,

Kdrama notie* nozwe; -Naaza Part Mi.

Maiyja WcpomozVdelka Matak." Ona
pnyrzaMa przyehodztd w wioBa wlafcieh

<*\s$ tarfeWnyeh, fcMro lo
<*aly badq dane rapndd

Weronioe. Woaostoiona
Malka polecHa lakie
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NASZA PANI- Be.de mdwid do ciebie jeszcze raz tego wie-
czoru moje dziecko. Jest to bardziej porada dla matek.

Teraz usla.dz i mddl sie. razem. My nie odchodzimy. Be.-

dzismy stac tutaj wtasnie. Jesli popatrzysz w gdre, bedziesz

Nas widzied.

Weronika • Nasza Pan) chco by odmawiad Rdzaniec. Odmawiaj-

my Rdzaniec.

(Przetwa)

Nasza Pan! powraca ponad drzewaml.

Przopraszam Nasza. Panla., prawle zapomniatam, 2e Ty

powracasz. Tak bytam zajeta ludzmi z kregu chorych. Jednakie ja

wiem, ia teraz Ty tak bardzo nie ptaczesz. Jest o wiele przyjemniej.

Przykro ml byto bardzo, patrzed na Ciebie przygnebiona. poprzednio.

Nasza Pani dotyka teraz Jej ust, to znaczy atuchad i powtarzad.

WSKAZdWKI Z NIEBA

Nasza Pani • Moje dziecko i moje dzieci, podoba nam sie.

sposdbw jaki wydajecie "Wskazdwki z Nieba". Nie zwalniaj-

cie tempa. Wiele dusz nalezy pouczyc. Oni musza, zrozumied

znaki czasu.

Najwieksza sprawa dla Standw Zjednoczonych i dla in-

nych krajdw swiata, to czy beda.chcialy zmobilizowad sie i

pokonad zto wewnqtrz wfasnych krajach. Moralnosd upadta

we wiekszo&i krajdw gwiata teraz, a z tym gtosy wofaja. do

Nieba o skruche lub kare.

Wiedicie, moje dzieci, ze nie chcemy by zagtada
przyszfa na ludzkosc, ale Ojciec Przedwieczny moje dzieci,

dziata nieraz w bardzo tejemniczy sposdb.

Jednakze teraz Ja oznajmiam, ie wszyscy rodzice beda^

odpowiedzialni za upadki swoich dzieci. Nie oczekujcie, ze

jak opuszcza^wasze domy, b$d% nauczane w prawdzie i w

gwietle, poniewaz demony sie wiciekaja^wokoto was. Piekto

jest szeroko otwarte, wiec wiecie co to oznacza, ze gwaitowny

atak jest w pogotowiu.

Dlatego wzywamy rodzicdw by czujnie strzegli wtasne

dzieci. Wstrzymujcie ich przed wszystkimi nierozumnymi

czynami, ktdre sie dokonuja. na ekranie szatana, waszych

telewizorach. Zalecam warn, jesli nie mozecie kontrolowad

waszej telewizji, usurtcie ja. natychmiast z waszych domdw,

bo dzieci wasze nie zawachaja, sif nawet przed morderstwem,

je^li b§da^oglE)dac te programy.

Ja, jako wasza Matka, rozumiem trudno&i tego Swiata.

Pamietajcie, moje dzieci, ze Ja tak2e bytam miedzy wami i

jedn% z was i rozumiem wszystko co sie dzieje.

I poprzez wszystkie niezliczone lata, w ktdrych obser-

wowatem kaidego wraz z moim Synem z Nieba, nie jest to

nadzwyczajne znalef6 kraj w takim stanie w jakim jest teraz

wasz kraj, moje dziecko.

ODMAWIAJCIE RdZANlEC NIEUSTANNIE

Mamy bowiem wielka, nadzieje, jezeli narody swiata i Standw
Zjednoczonych beda, odmawiad Rdfaniec w swoich domach

i stararf sif przekazad swoim braciom swiatto i prawde o

naturze Boga w Trdjcy-to jest Ojciec, Syn i Duch Swiely.
Moje dziecko i moje dzieci, rozumiecie ten fakt, te jezeli

moralnodc* w jakim kraju upadnie, kraj taki zostanie
zniszczonyw taki lub inny sposdb. Wojny zawsze sa^kara. za

grzechy cztowieka.

A wiec prosze was, moje dzieci, byscie ciagle byli czuj-

ni w modlitwie na calym swiecie i waszych kofeiofach, chod-

byscie nawet musieli napominad waszych proboszczdw.
Wielu duszpasterzy odpadto od prawdy i sa. teraz jak

czarne owce pos*rdd biatych. Jednakie zapewniam was, ze

modlitwa moze pokonad wszelkie zto. Czuwajcie ciqgle na

modlitwie w waszym kraju i Swiecie. Jest to jedyna brori
przedw zhj.

Nie pamiQtajcie tego co sie wydarza, co doprowadza was

do catkowitej rozpaczy. Pomys'lcie o tym, moje dzieci, ze

wydarzenia na ziemi sq dozwolone przez Ojca Przedwiecz-

nego dla pewnych celdw, dla ostatecznego dobra dla

wszystkich. Wiem, ze nie mozesz tego w petni zrozumied,

moje dziecko, ale pdfniej zrozumiesz.

Dlatego, gdy ogarnia cie, rozpacz-odmawiaj:

"O, Mdj Jezu, przebacz nam nasze grzechy.

Zachowaj nas od ognia piekielncgo,

Wprowadt wszystkie dusze do Nieba,

Zwhszcza te, ktdre najwiecej potnebujq

TWojego milosierdzia".

Teraz, moje dziecko, bgdziecie wszyscy modi id sie, o po-

jednanie. Ja b§d$ zawsze z toba, jak tet mdj Syn.

Weronika • Teraz robi sie. bardzo pochmurnie i wydaje
sie., ze Jezus i Nasza Pani-Jezus stat tarn, gdy Nasza Pani

przemawiafa. Nie miatam okazji powiedzied warn o tym, ale

oboje unosza. sie teraz do nieba w otoczeniu szereg chmur-

pieknych biatych chmur. Teraz juz nie moge ich widzied,

chociaz widze chmury w odlegios'ci.

Dziwni koledzy po fachu
We czwartek 25 czerwca, gdy Weronika czekaia u lekarza, Nasza

Pani polecita jej przeczytai 29-te wydanie "Time"-magazynu,

ktdrego Weronika nigdy nie czyta, a ktdry leiaiprzed nia na stoliku.

Po sprawdzeniu, Weronika zrozumiaia dlaczego.

KOMUNIZM ZYIE:

Nie tak szybko-towarzyszu Aleksander Rutskoi

Kongres oklaskiwat Borysa Jelcyna, gdy tamten przyrzekt w

zesztym tygodniu, ze "idol komunizmu" zapadtsig aby nigdy

wiecej s\q nie podnies^. Ale niech on lepiej strzeze swe plecy
w domu u siebie. Wice-prezydent Jelcyna, Aleksander Rut

skoi, bohater wojny afgariskiej. otwarcie przeciwstawia sie

wielu reformom Jelcyna, drwigco mdwiaj: o jego przywdd-

each, jako o "matych chtopaczkach w rdzowych

spodenkach". Nawet w czasie spotkania Jelcyna z

prezydentem Bushem zesztego tygodnia, Andrei Sidelnikov,

gtdwny doradca Rutskoi i kolega wojenny, grozH
Waszyngtonowi innym pogla/dem, ktdry Rutskoi podziela.

Powiedziat Sidelnikov: Nie widze dlaczego mam wyzbyd sie

ideatdw partji, tylko dlatego, ze ok. setka ludzi zdradzita

komunizm. Przedtem mielismy piekne filmy, sport i kulture.

Co dzieje sie teraz? Najlepsi nasi ludzie wyjezdzaja. do

Ameryki. A co my mamy? Prostytutki, kryminalistdw i mafie.

Myil Nasze) Pani jest oaywista:

Wjaki sposdb prezydentmaie cbrai wice-prezydenla, hdry otwarcieprzyz-

naje sie i hotduje kanunizmowi, hdry wedtug Jelcyna zginqtt Mamy to

oaywistyprzyUadJaryte'amu, Iduczowa cecha przywodcAw komunistycz-

nych, ktdrych ojeem jest-ojeiee wsielkidi Uamstw. Lucyfer.


