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6 VI 2022r. Słowo Boże do AMM od Apokalipsy

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego, w drugim dniu Zesłania Ducha Świętego Matki Kościoła,
zapisz „Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego przez Matkę Kościoła dnia 06 06 2022r.
Błogosławieństwo niech zstąpi na ciebie AMM od Apokalipsy i na wszystkich, którzy z łaski
Bożej będą to pouczenie czytać i słuchać i może sercem zechcą do grona wybranych dzieci
jako za Polskę Nowe Jeruzalem dołączyć. Potwierdzenie na Adoracji Najświętszego
Sakramentu otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana 16 werset 3, który brzmi: .

Napisz: Najpierw Msza Święta i godzinna adoracja, połączona z Nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele Jego imienia. Potem słowo Matki Bożej Królowej
Świętego Szkaplerza Pogromczyni Złego: , gdzie do 21.00 jest Adoracja Jej Żywego Syna.
Potem ciche tchnienie Ducha Świętego, by w uniżeniu odprawić Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, aby przebłagać Majestat Boga w Trójcy Jedynego za zaniedbania co do uznania
Chrystusa Króla Polski Intronizowanego w Świebodzinie przez abp Dzięgę z prośbą o ratunek
dla Ojczyzny Mojej w pełnym tego słowa znaczeniu w myśl orędzi przekazanych Rozalii
Celakównej z nadaniem tego Tytułu oficjalnie przez Rząd i Episkopat Polski.

Następnie usłyszałam zaproszenie Matki Bożej, by podejść do ołtarza bliżej na „audiencję” bo
pragnie ze mną rozmawiać.

Pytanie Jej Majestatu Królowej Polski? Czy ponawiam i potwierdzam i pragnie moje
serce z miłością, zostać „ofiarnikiem”, a nawet na śmierć się ofiarować i czy dam zgodę,
by ratować Królestwo Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Pana Jezusa przez
Przeczyste Serce Świętego Józefa? I czy dołączę do grona wybranych dzieci
dobrowolnie?

1/8

Orędzia 2022-AMM
Wpisany przez DM JP2
czwartek, 27 stycznia 2022 10:18 - Poprawiony niedziela, 26 czerwca 2022 19:59

Odpowiedź: Niech się tak stanie. Oto jestem. Poślij mnie jako ofiarę całopalną-Ja AMM
od Apokalipsy, najmniejsza z najmniejszych, niewolnica Królowej Polski i poddana Króla
Polski. Tak, przyjmuję, jeżeli jest taka Wasza Święta Wola. Oto jestem, pragnę pełnić
Wolę Trójcy Świętej nie swoją. I niech Wasza Święta Wola wypełni się na mnie i we mnie,
bo samym prochem jestem. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie.

To mówi Królowa i Matka Kościoła Świętego w tym dniu święta Mojego.

Potwierdzenie; Powiedziałam, że Anioł Pański cię pouczy. Temat: List do zboru w Laodycei.
Apokalipsa 3/ 19, 20.

A ciebie córko AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej zaprosiłam by
wynagradzać, by spełniły się na oczach Pana Jezusa Chrystusa Syna Mojego Króla
Polski te warunki i wskazania podane teraz przez Anioła Stróża Polski AVE. I niech się
tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie.

Błogosławi Mój Syn Król Polski i Wszystkich Narodów obecny w tym płatku chleba życia
przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski.
To zaproszenie do pielgrzymowania Królowej Bożego Pokoju to czas milczenia,
słuchania natchnień Ducha Świętego. Jest wybraństwem. Intencja: modlitwa o pokój w
Polsce i na świecie, wynagradzająca za niszczenie życia poczętego za matki
dzieciobójczyni, oraz w obronie życia.
Tak jak powiedziała Królowa Bożego Pokoju: Zabiorę i pokażę ci niebo i to będzie czas
przemiany fizycznej ,mentalnej i zadanie do ukrytej misji i zadań danych na czas Nowej
Ery Ducha Świętego. Nie martw się, nadajesz się, to Wola Boga w Trójcy Jedynego.
Dołączysz jak było powiedziane do grona „ofiarników” w obronie Ojczyzny ze wszystkimi
tego dowodami konsekwencji – naśladować Mistrza i Jego Matki pouczeń słuchać. Trwaj
w pokoju dziecka Bożego. Dziękuj, że Pan Jezus Chrystus wybrał cię, bo ma w tobie małe
upodobanie. Trwaj sercem w Sercu Twojego Oblubieńca i kochaj, kochaj, kochaj, choć
by trzeba było oddać życie. Amen. Amen. Amen.
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Będę ciebie AMM od Apokalipsy umacniał i służył radą. Odmówmy razem dziewięć Ojcze Nasz
jako dziękczynienie do Chórów anielskich. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Twoje
ofiarowanie i twoja modlitwa została przyjęta mała Angelo. Któż jak Bóg.!!! Któż jak
Maryja.!!!.................................

Powtarzaj często. Aniele Boże Stróżo Mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we
dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mojego i zaprowadź mnie
do żywota wiecznego.Amen.Amen.Amen.

Psalm 10 werset 3. Zapisz temat: Pan najwyższym dobrem nabożnego. >.

21 V 2022r.

Słowo Boże do AMM od Apokalipsy

Pielgrzymka do Dębowca do Matki Bożej Saletyńskiej, do św. Jana z Dukli w Miejscu
Piastowym, do Sanktuarium św. Michała Archanioła i św. Andrzeja Boboli w Strachocinie
dnia 21 V 2022r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen.
Amen. Błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy na spisanie ”Słowa Bożego” danego
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mocą Ducha Świętego, które Pan Jezus zapowiedział, gdy pielgrzymowałaś do Bazyliki
Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, a podczas Eucharystii potwierdził:
Apokalipsa św. Jana rozdział 22, werset 3, zapisz: Rozważyć wersety od 1 do 5, dotyczy
Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

Przybądź Duchu Święty, serc światłości strumień, daj twoim żyjącym, tobie ufającym,
siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj darów bez miary, w
pracy tyś ochłodą w skwarze żywą wodą……………………………………………………Tak
napisz, AMM od Apokalipsy.

Pan Mój Jezus Chrystus, który teraz da Swoje pouczenie

Ja Król Królów, Król Polski i Wszystkich Narodów, pozdrawiam was pielgrzymująca wg
Woli Matki Boga i człowieka do tych miejsc świętych i ręką Boga w Trójcy Jedynego
pobłogosławionych.

Tu w świątyni Bazyliki Mojej Matki Saletyńskiej, płaczącej nad dziećmi, chciałem was
powitać dziatki moje i pobłogosławić przez posługę tego kapłana miłemu Mojemu
Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej Umiłowanej Matki w imię Boga Ojca,
Mnie Boga Syna Człowieczego, Króla Polski, Boga Ducha Świętego, za wstawiennictwem
Niepokalanego Serca Królowej Waszej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Daliście Jej wielką radość. Każdego i każdą z was zaprosiła po imieniu, bo pragnie
ratować Lud swój - Polski Naród dany Jej w opiekę, zawierzony u stóp Królowej Matki
Bożej Łaskawej we Lwowie przez Króla Jana Kazimierza, ślubami ręką św. Andrzeja
Boboli spisanymi i w pełnym można rzec znaczeniu, powielone Ślubami Jasnogórskimi
przez bł. kard. Stefana prymasa Polski, Męża Stanu, Królowej Hetmance Narodu
Polskiego oddany dnia 26 sierpnia 1956r. r. I wasza trasa pielgrzymkowa, miejsca tego
kultu nawiedza. Wasza ofiara i modlitwy zostały wysłuchane i dane do skarbca na
ratunek Polski - Nowego Jeruzalem.

Ponieważ jesteście w wielkim kryzysie wiary, wasi zagubieni arcypasterze wydali wiele
decyzji nie wg Woli Bożej, za co winni dać przebłaganie. Ta pandemia dążyła do tego, by
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was wierni chrześcijanie oddalić od Mszy Świętej, sakramentów, i do profanacji
Eucharystii zmusić. Z tej próby wiary Kościół, szczególnie jego przywódcy nie wyszli
zwycięsko. Bo trwa wielka walka masońskich zniewolonych pasterzy i kapłanów
szkolonych w nowoczesnych seminariach, przeciw tradycji wiernych kapłanów
zachowujących dogmaty wiary i doktrynę wierną Konsekracji chleba i wina podaną
przeze Mnie Chrystusa Króla, podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie Sam się stałem Ciałem
i Krwią, by dać wam życie wieczne.

A teraz ten terror sztucznie napędzany z powodu wojny Ukraińsko- Rosyjskiej, oraz
zarządzeń nie polskiego Rządu w Polskim Sejmie i Senacie, jak również ostatniej decyzji
wystąpienia Prezydenta Dudy w Sejmie Ukraińskim, wbiją wam nóż w plecy. Polacy,
Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem, sam sobie zaciskasz pętle złego ducha na szyję.

Ratujcie się przez procesje pokutne, adoracje, post narodowy. Nowy też reżim sanitarny
małpiej ospy wam zafundują, który przedstawiciele elity rządzącej z WHO podpisali, by
ujarzmić wolność.

Było powiedziane, że wszelkie wspólne systemy polityczne, bankowo-finansowe,
religijne, sanitarne, szkolnictwa na uczelniach świeckich i seminariach będą
prowadzone, ale nie z zachowaniem„Dekalogu”. Kłamstwo podawane w mediach, zdrada
Rządu, prawie pełna zdrada pasterzy i kapłanów płatnych ze środków masońskich,
kontrola dzieci Bożych w pełni przez współczesne technologie - pogłębia frustrację,
zamęt.

Ostoją się tylko w małej liczbie dzieci wierne Bogu w Trójcy Jedynemu, które Matka
Najświętsza Moja i Wasza przysposobiła do walki ze złem, dając światło Ducha Świętego,
by w Mądrości Bożej rozeznawać zakamuflowane elity wyższych rządzących teraz w
waszej Ojczyźnie i Polskiego Episkopatu. Bądźcie bardzo ostrożni w wydawaniu opinii
na bliźniego, który cierpi udręki, a męka będzie jeszcze większa dla tych, którzy przyjęli
ten eliksir śmiercionośny w pseudo szczepionkach. Teraz działanie ich będzie się
pogłębiać przez zastosowanie nowych metod ujarzmiania was, by zmanipulować wasze
myślenie, działanie do obłędu. Musicie się przygotować, sztuczna inteligencja zapanuje.

Należy już teraz okazać skruchę, żal za grzechy, odnowić sakrament pokuty, dużo modlić
się adorując Mnie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Błagać, bo
kara dzieci Bożych zbliża się.
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Wkrótce ogień pochłonie wiele istot dzieci, ale nie tych, którzy za Boga mają Boga w
Trójcy Jedynego, lecz tych co za Boga mają Belzebuba, który omamił większą część elity
rządzącej w Rządzie Polskim i Episkopacie Polskim, ich pachołków rządzących na
usługach złego - ale nie Polaków z krwi i kości.

Śmierć i pożoga wejdzie do waszych domów i domostw, jeśli szybko nie padniecie na
twarz przed Majestatem Boga Wszechmogącego. Jest to już prawie ostatnia łaska dana
jako „ostrzeżenie”, wyproszona za waszą modlitwę i trud pielgrzymi.

Trwajcie w pokoju serca wy wybrani, bo to orędzie dane dzieciom Maksyminowi i Melanii
w La Salette jest teraz jako przypomnienie do zachowania i wykonania. Tak jak było
powiedziane:.

To wystarczy AMM od Apokalipsy. Błogosławi Mój Syn Król Polski przez Moje
Niepokalane Serce, pełne Miłości i Boleści. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Przesłanie św. Michała Archanioła z Sanktuarium z Miejsca Piastowego do AMM od
Apokalipsy.

Napisz: Michalina, to imię zobowiązuje. Cieszę się bardzo z nawiedzenia waszej grupki
dzieci Bożych Maryi i Jezusa i błogosławię przez ręce i serce Ojca Zgromadzenia św.
Michała Archanioła. W Imię +++ Boga Ojca Wszechmogącego, +++Syna Bożego
Jednorodzonego, +++ Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz, czas
rozliczenia dzieci Bożych i całego ludu, szczególnie służb kościelnych zbliża się.

„Oświetlenie sumień” już jest w drzwiach. Módlcie się dzieci Boże, módlcie się, módlcie
się. Wzywajcie świętych aniołów waszych do pomocy na te czasy trudne. Ucisk wielki
zbliżył się. Naród, pasterze i kapłani nie są posłuszni Woli Bożej.
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Tak jak Bóg Ojciec Wszechmogący dał próbę aniołom - duchom czystym dając wizję
Niewiasty Obleczonej w Słońce, a księżyc pod jej stopami, która porodzi Syna Bożego z
rodu Dawida, której nie zaakceptowali, tak też jest to próba dla Ludu Bożego - dzieci,
które stworzył i żąda czci i chwały, bo Niepokalana zmiażdży głowę węża piekielnego.
Tak jak wtedy nastąpiła walka św. Michała Archanioła ze zbuntowanymi aniołami, tak to
zawołanie , da zwycięstwo i teraz.

Ta walka z resztą Jej potomstwa trwa, duchowa i wręcz. Ale Bóg w Trójcy Jedyny dał
łaskę Królowej Polski Hetmance Narodu Polskiego Wybranego i na rozkaz Królowej
Aniołów, władne hufce zastępów anielskich przystąpią do walki z Lucyferem,
Antychrystem i całą plejadą złych duchów na służbie szatana, by go unicestwić,
zniszczyć na zawsze wg Woli Bożej. I nastanie Królestwo, tysiącletnie panowanie Boga i
Baranka.

Nie lękaj się AMM od Apokalipsy. Bo . To wezwanie powtarzajcie często, na ten czas
trwogi i pożogi.
Potwierdzenie przesłania Michała
Archanioła:Apokalipsa św. Jana 8/3: . Temat: Głos siedmiu trąb. Rozważyć całość z
kapłanem.

Jeszcze słowo pouczenia dla brata M. - Apostoła tych Czasów Końcowych. Inne misje
mu dane są ukryte. Błogosławię Ja św. Michał Archanioł, wódz wojska anielskiego i
wspieram działanie. Jesteś wybrany bracie do tej walki w tych Czasach Ostatecznych, by
gromić z Moją pomocą wszelkich złych duchów w sercach ludzkich. Módl się modlitwą
wstawienniczą, uzdrawiając, oczyszczając serca, wyrzucając, uwalniając wszystkie dzieci
Boże ze znamion złego ducha. Ogarniaj swoją posługą charyzmatyczną biskupów,
kapłanów Kościoła katolickiego, by się ostali, choć nie w pełni. Bóg w Trójcy Jedyny
stworzy wszystko nowe.

Jeśli się nie nawrócą, to wzbudzi lud nowy z tych kamieni, gdy zburzy trony szatana
począwszy od Watykanu. Ziemia zadrży na dźwięk trąb jerychońskich i rozpadnie się
Świątynia Pańska splugawiona przez kulty okultystyczne, Pachamamę - pogańskie
obyczaje. Kula ziemska cała pęknie na pół, tak jak widziałaś duchowo AMM od
Apokalipsy w Ziemi Świętej będąc czwarty raz na pielgrzymce. Ufaj, trwaj w pokoju
wybranego dziecka Bożego.

Ty i brat Marek wybrani do dzieł wielkich - jeszcze sekretne dla świata, ale w swoim sercu
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rozważać to co ma się dokonać. Stanie się. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Niech AMM od Apokalipsy będzie dla ciebie powiernicą i z Woli Bożej i potęgi wspomaga
w tej walce, którą prowadzisz, bo Królowa Szkaplerza Świętego Pogromczyni złego do tej
walki duchowej ją przysposobiła i Ja św. Michał Archanioł w tej misji gromienia złych
duchów pouczałem i pouczam. Wspólnie walczymy w ujarzmianiu zła wszelkiego. I niech
się tak stanie. Królowa Aniołów i Archaniołów i Ludu Bożego. Amen. Amen. Amen. Dać
dziękczynienie: Koronka do 9-ciu Chórów Anielskich - szturmówka też mile widziana.
Bogu w Trójcy Jedynemu chwała niech będzie w aniołach stróżach wszystkich ludzi.
Teraz i na zawsze. Amen. Amen. Amen. Spisane dnia 21-22 maja 2022r.
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