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First apparition of the Holy Virgin - Wednesday, December 15,
1982 Given Myrna's state of panic, the first message was given to
her on the second apparition. Second apparition, First message Saturday, December 18, 1982, 11:37 pm My children, Remember
God, because God is with us. You know all things and yet you
know nothing. Your knowledge is an incomplete knowledge. But
the day will come when you will know all things the way God
knows Me. Do good to those who do evil. And do not harm
anyone. I have given you oil more than you have asked for, but I
shall give you something much more powerful than oil. Repent
and have faith, and remember Me in your joy. Announce My Son
the Emmanuel. He who announces Him is saved, and he who does
not announce Him, his faith is vain. Love one another. I am not
asking for money to give to churches, nor for money to distribute
to the poor. I am asking for love. Those who distribute their
money to the poor and to churches, but have no love, those are
nothing. I shall visit homes more often, because those who go to
church, sometimes, do not go there to pray. I am not asking you to
build Me a church, but a shrine. Give. Do not turn away anyone
who asks for help.

Pierwsze objawienie świętej Dziewicy -środa 15 grudnia 1982. Otrzymane
w stanie paniki,pierwsza wiadomość została dana jej w drugim objawieniu.
drugie objawienie, pierwsze orędzie - sobota,18 grudzień , 1982, 11:37 rano
Moje dzieci, Pamiętajcie Boga, ponieważ Bóg jest z nami. Ty znasz
wszystkie rzeczy a jeszcze nie wiesz nic. Twoje poznanie jest
niekompletnym poznaniem. Ale przyjdzie dzień kiedy będziesz znała
wszystkie rzeczy w taki sposób w jaki Bóg zna Mnie. Czyń dobrze tym
którzy czynią zło I nie krzywdź nikogo Dałam ci olej więcej niż prosiłaś, ale
dam tobie coś bardzo bardziej potężnego niż olej. Żałuj i miej wiarę, i
pamiętaj o Mnie w twojej radości. Ogłaszaj Mojego Syna Emmanuela. kto
go zapowiada jest zbawiony, a kto nie zapowiada Go, jego wiara jest
próżna. Kochajcie jedni drugich . Nie proszę o pieniądze by dawać na
kościół, ani o pieniądze do rozdzielenia między biednych. Pytam o Miłość.
Ci którzy rozdzielają pieniądze na rzecz biednych i na kościoły, ale nie mają
miłości, ci są niczym. Odwiedzę domy częściej, ponieważ ci którzy idą do
kościoła , czasami, nie idą tam by modlić się . Nie proszę cię o
wybudowanie Mnie kościoła , ale świątyni. Dawaj. Nie odwracaj się od
nikogo kto pyta pomoc.

Third apparition, Second message - Saturday, January 8, 1983,
11:37 pm The Virgin was crying. She told Myrna: "It's all right."
Myrna was also crying, while shouting, "The Virgin is crying!" At
last, the Virgin withdrew, but before disappearing, She smiled
softly.

Trzecie objawienie, drugie orędzie- sobota,8 styczeń , 1983, 11:37 rano
Dziewica płakała. powiedziała Myrnie: "wszystko w porządku." Myrna też
płakała, wydała okrzyk " Dziewica płacze!" W końcu , Dziewica wycofała
się , lecz przed zniknięciem, uśmiechnęła się delikatmie.

Fourth apparition, Third message - Monday, February 21, 1983,
9:30 pm My children, Let it be said between us, I have come back
here. Do not insult the haughty who are devoid of humility. The
humble person craves other people's remarks to correct his
shortcomings, while the corrupt and haughty neglects, rebels,
becomes hostile. Forgiveness is the best thing. He who pretends to
be pure and loving before people, is impure before God. I would
like to request something from you, a word that you will engrave
in your memory, that you shall always repeat: God saves me, Jesus
enlightens me, the Holy Spirit is my life, thus I fear nothing. Is it
not so, My son Joseph ? Forbear and forgive. Forbear much less
than the Father has forborne.

Czwarte objawienie, trzecie orędzie- poniedziałek,21 luty , 1983, 9:30 Moje
dzieci, Niech się stanie to co było powiedziane między nami, wróciłam tutaj.
Nie obraża hardego kto jest pozbawiony pokory. Pokorna osoba pragnie by
inni ludzie poprawiali jej wady, kiedy zepsucie i wyniosłe lekceważenie,
buntują się, stając się wrogami Przebaczenie jest najlepszą rzeczą. Ten kto
pretenduje być czystym i kochającym przed ludźmi, jest nieczysty przed
Bogiem. Chciałabym żądać czegoś od ciebie, słowa które wyryjesz w swej
pamięci, i zawsze będziesz powtarzać: Bóg mnie zbawia , Jezus mnie
oświeca , Duch Święty jest moim życiem,dlatego niczego się nie boję . Czy
to nie jest tak,jak postąpił Mój syn Józef ? Zaniechaj i przebaczaj. Zaniechaj
bardziej niż Ojciec zaniechał.

Fifth apparition, Fourth message - Thursday, March 24, 1983,
9:30 pm My children, My mission has ended. That night, the
Angel told Me: "Blessed are thou amongst women." And I was
only able to tell Him that "I am the Servant of the Lord." I am
happy. I Myself do not deserve to tell you: "Your sins are
forgiven." But My God has said it. Establish a church. I did not
say: "Build a church." The Church that Jesus adopted is One
Church, because Jesus is One. The Church is the kingdom of
Heaven on earth. He who has divided it has sinned. And he who
has rejoiced from its division has also sinned. Jesus built it. It was
small. And when it grew, it became divided. He who divided it
has no love in him. Gather! I tell you: "Pray, pray, and pray
again!" How beautiful are My children when they kneel down,
imploring. Do not fear, I am with you. Do not be divided as the
great ones are. You, yourselves, will teach the generations THE
WORD of unity, love and faith. Pray for the inhabitants of earth
and Heaven.

Piąte objawienie, czwarte orędzie- czwartek,24 marzec , 1983, 9:30 Moje
dzieci, Moja misja skończyła się . Tamta noc, kiedy Anioł powiedział do
Mnie: "Błogosławiona jesteś pomiędzy niewiastami." byłam zdolna tylko
powiedzieć Mu że " Jestem Sługą Pana." Jestem szczęśliwa. Ja Sama nie
zasługuję na to by powiedzieć tobie: "Twoje grzechy są wybaczone." Ale
Mój Bóg powiedział to. Zakładajcie kościoły. Nie mówię: "Budujcie
kościoły." Kościół który Jezus założył jest Jeden , ponieważ Jezus jest Jeden.
Kościół jest królestwem Nieba na ziemi. Ten kto podzielił kościół ma
grzech. A kto cieszy się z tego podziału również ma grzech. Jezus
wybudował Go. był mały. I kiedy się rozrósł, został podzielony. Ten kto
podzielił, nie ma w nim miłości . Zbieraj się ! Powiadam tobie: "Módl się ,
módl się , i módl się znów!" Jak piękne są Moje dzieci są kiedy błagają na
kolanach. Nie bój się , jestem z tobą. Nie będzie dzielił ten kto jest
przeznaczony do rzeczy wielkich. Ty, sama się, nauczysz generowania
SŁOWA Jedność, Miłość i Wiara. Módl za mieszkańców ziemi i Nieba.

THE ECSTASIES, FIRST PERIOD FROM OCTOBER 28, 1983
TO NOVEMBER, 26, 1985 Message from the Holy Virgin Friday, October 28, 1983 Do not fear, all this is happening to
glorify the name of God. Do not fear, in you I shall educate My
generation.

ekstazy pierwszy okres od 28 października 1983 do 26 listopada 1985
Orędzie od Świętej Dziewicy - piątek,28 październik 1983 Nie bój się , to
wszystko wydarza się dla chwały imienia Bożego. Nie bój się , w tobie będę
kształciła Moje pokolenie.
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Message from the Holy Virgin - Friday, November 4, 1983 Go
down and tell them that you are My daughter before being theirs...
My heart has been consumed over My only Son. It will not be
consumed over all My children.

Orędzie Świętej Dziewicy - piątek,4 listopad 1983 Schodź i powiedz im że
jesteś Moją córką zanim oni..... / w domyśle zaistnieli - domysł tłumacza
MG/ Moje serce zostało pochłonięte w całości przez Mojego jedynego Syna.
nie będzie pochłonięte przez wszystkie Moje dzieci.

Message from the Holy Virgin - Friday, November 25, 1983 This
is all I want. I have not come to separate. Your married life will
remain as it is... Would you like to come to Me?... Come... Your
willingness (to come to Me) is enough.

Orędzie Świętej Dziewicy - piątek,25 listopad 1983 To wszystko czego
pragnę. Nie przyszłam dzielić . Twoje małżeńskie życie pozostanie takie
jakie jest...... Czy chciałabyś przyjść do Mnie?... Przyjdź... Twoja chęć (
przyjścia do Mnie) jest wystarczająca.

Message from Jesus Christ - Thursday, May 31, 1984 (Ascension
Day) My daughter, I am the Beginning and the End. I am Truth,
Freedom and Peace. My Peace, I give you. Your peace shall not
depend on what people say, be it good or bad, and think little of
yourself. He who does not seek people's approval, and does not
fear their disapproval, enjoys true peace. And this is achieved
through Me. Live your life, contented and independent. The pains
you have incurred for Me shall not break you. Rather, rejoice. I am
capable of rewarding you. Your hardships will not be prolonged,
and your pains will not last. Pray with adoration, because Eternal
life is worth these sufferings. Pray for God's will to be done in
you, and say: Beloved Jesus, Grant that I rest in You above all
things, above all creatures, above all Your angels, above all
praise, above all rejoicing and exultation, above all glory and
honour, above all heavenly hosts, For You alone are the Most
High, You alone are the Almighty and Good above all things. May
You come to me and relieve me, and release me from my chains,
and grant me freedom, because without You my joy is not
complete, without You my table is empty. Only then will I come
to say: Here I am, because you have invited Me.

Orędzie Jezusa Chrystusa - czwartek, 31 maj 1984 (Dzień
Wniebowstąpienia) Moja córko, Jestem Początkiem i Końcem. Jestem
Prawdą, Wolnością i Pokojem. Mój Pokój, daję tobie. Twój pokój nie będzie
zależał od tego co mówią ludzie, dobrze czy źle, pomyśl o sobie . Ten kto nie
szuka aprobaty ludzkiej, i nie boi się ludzkiej dezaprobaty, cieszy się
prawdziwym pokojem. I ten Mnie osiągnął. Żyj swoim życiem,
zadowolonym i niezależnym. Bóle które dla Mnie znosiłaś nie złamią cię.
Raczej, raduj się . Jestem zdolny nagrodzić cię. Twoje cierpienia nie będą
przedłużone, i twój ból nie będzie trwał. Módl się z uwielbieniem, ponieważ
Wieczne życie jest warte tych cierpień Módl się by spełniła się w tobie wola
Boża i mów: Umiłowany Jezu, uznaję cię ponad wszelkie rzeczy, ponad
wszelkie stworzenie, ponad wszytkich twych aniołów, ponad wszelką
chwałę ponad radość wszelką ponad sławę i honor ponad wszelkie królestwa
niebieskie, ponieważ ty sam jesteś Największy, ty sam jesteś Wszechmocą i
Dobrem ponad wszelkimi rzeczami. Tylko Ty możesz ulżyć mi i uwolnić
mnie z moich łańcuchów, i przyznać mi wolność, ponieważ bez Ciebie moja
radość nie jest pełna, bez Ciebie mój stół jest pusty. Tylko wtedy przyjdę
powiedzieć,Oto Jestem Tutaj ponieważ Mnie zaprosiłaś .

Message from the Holy Virgin - Friday, September 7, 1984 The
Virgin Mary entrusts Myrna with a secret: "This is between you
and Me until your death." Myrna remembers from the message
only the following words: "Live your life, but let not life prevent
you from continuing to pray."

Orędzie Świętej Dziewicy - piątek,7 wrzesień 1984 Dziewica Maryja
powierza sekret Myrnie: "To jest między tobą i Mną aż po twoją śmierć."
Myrna pamięta z wiadomości tylko następujące słowa: "Żyj swoim życiem,
lecz nie pozwól by życie to przeciwstawiało się modlitwie ."

Message from the Holy Virgin - Wednesday, May 1, 1985 My
children, assemble. My heart is wounded. Do not allow My heart
to break because of your divisions. My daughter, I shall give you a
gift for your hardships.

Orędzie Świętej Dziewicy - środa,1 maj 1985 Moje dzieci, gromadźcie się.
Moje serce jest zranione. Nie pozwólcie Menu sercu cierpieć z powodu
waszych podziałów. Moja córko, dam ci podarunek dla twoich trudów. /dziecko/-przypis tłumacza

Message from the Holy Virgin (Hassaké, Syria) - Sunday, August
4, 1985 The Church is the kingdom of Heaven on earth. He who
has divided it has sinned. And he who has rejoiced from its
division has also sinned. I am happy: do not fear, I am with you.
In you I shall educate My generation.

Orędzie świętej dziewicy(Hassake,Syria) - niedziela, 4 sierpień 1985
Kościół jest królestwem nieba na ziemi. ten kto go podzielił zgrzeszył. I ten
kto cieszy się z tego podziału również grzeszy. Jestem szczęśliwa: nie bój
się,ja jestem z tobą. W tobie będę nauczała moje pokolenie

Message from the Holy Virgin - Wednesday, August 14, 1985
Happy anniversary. It is always a feast for Me whenever I see you
all gathered together. Your prayer is My feast. Your faith is My
feast. The union of your hearts is My feast.

Orędzie Świętej Dziewicy - środa,14 sierpień 1985 Szczęśliwa rocznica. To
jest zawsze świętem dla Mnie kiedykolwiek widzę was wszystkich
zebranych razem. Twoja modlitwa jest Moim świętem. Twoja wiara jest
Moim świętem. Unia waszych serc jest Moim świętem.

Message from Jesus Christ - Saturday, September 7, 1985 I am
the Creator. I created Her, so that She could create Me. Rejoice
from the joy of Heaven, because the Daughter of the Father and the
Mother of God and the Spouse of the Spirit is born. Exult from the
exultation of the earth, because your salvation is fulfilled.

Orędzie Jezusa Chrystusa - sobota,7 wrzesień 1985 Ja jestem STwórcą.
Stworzyłem Ją tak, żeby Ona mogła stworzyć Mnie. Raduj się z radości
Nieba, ponieważ córka Ojca i Matka Boga i Współmałżonka Ducha jest
zrodzona. Raduj się z uniesienia szczęścia ziemio, ponieważ twoje zbawienie
się spełnia.

Message from Jesus Christ - Tuesday, November 26, 1985 - Eve
of the third anniversary of the phenomenon My daughter, Do you
wish to be crucified or glorified? Answer: Glorified. Christ smiles
and says: Do you prefer to be glorified by the creature or the
Creator? Answer: by the Creator. Christ: This is realized through
Crucifixion. Because each time you look at the creatures, the eyes
of the Creator move away from you. My daughter, I want you to
apply yourself to praying and to humble yourself. He who humbles

Orędzie Jezusa Chrystusa - wtorek,26 listopad 1985 - wigilia trzeciej
rocznicy objawień Moja córko chesz być ukrzyżowana czy uwielbiona?
Odpowiedź: uwielbiona. Chrystus uśmiecha się i mówi: czy wolisz być
uwielbiona przez stworzenia czy Stwórcę? Odpowiedź: przez Stwórcę.
Chrystus: To może być realizowane tylko przez Ukrzyżowanie. Ponieważ za
każdym razem kiedy patrzysz na stworzenia, oczy Stwórcy odwracają się od
ciebie. Moja córko, chcę byś dodała do swej modlitwy pokorę kto poniża się,
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ma zbawienia dla duszy niż droga Krzyża. Nie bój się , Moja córko, dam
tobie z Moich ran dość by spłacić długi grzeszników. jest to źródło z którego
himself, God increases him in strength and in greatness. I was
crucified out of love for you, and I want you to carry and bear your każda dusza może pić. I jeśli Moja nieobecność trwa, i światło zanika w
cross for Me, willingly, with love and patience, and (I want you) to tobie, nie bój się , będzie to na Moją chwałę. Idź do ziemi gdzie zwyciężył
rozkład, pozostań w Bożym pokoju.
await My arrival. He who participates in My suffering, I shall
make him participate in My glory. And there is no salvation for
the soul except through the Cross. Do not fear, My daughter, I
shall give you from My wounds enough to repay the debts of the
sinners. This is the source from which every soul may drink. And
if My absence lasts, and the light disappears from you, do not
fear, this will be for My glorification. Go to the land where
corruption has prevailed, and remain in God's peace.
--------- THE ECSTASIES, SECOND PERIOD FROM
NOVEMBER 26, 1986 TO AUGUST 14, 1987 Message from
Jesus Christ - Wednesday, November 26, 1986 - Eve of the fourth
anniversary of the phenomenon My daughter, How beautiful is
this place. I shall build My kingdom and My peace in it. I give
My heart to (all of) you so that I may obtain your heart(s). Your
sins are forgiven, because you look towards Me. And in he who
looks towards Me, I shall paint My image in him. Woe to him
who represents My image but has ransomed My blood. Pray for
the sinners. Because for each word of prayer, I shall spill a drop of
My blood on one of the sinners. My daughter, let not earthly
matters trouble you, because through My wounds you will gain
eternity. I want to renew My Passion, and I want you to
accomplish your mission. You will not be able to enter Heaven
unless you have accomplished your mission on earth. Go in peace,
and tell My children to come to Me any time, and not only when I
renew the feast of My Mother. Because I am with them at all
times.

ekstazy,drugi okres od 26 listopada 1986 do 14 sierpnia 1987 orędzie Jezusa
Chrystusa - środa,26 listopad 1986 - wigilia czwartej rocznicy objawień
Moja córko, Jak piękne jest to miejsce. Wybuduję Moje królestwo i Mój
pokój w nim. Daję Moje serce (wszystkim wam) by w zamian zdobyć wasze
serca Twoje grzechy są przebaczone, ponieważ patrzysz w Moim kierunku.
Temu kto patrzy w moim kierunku , wymaluję Mój obraz w nim.
Nieszczęsny ten kto reprezentuje Mój obraz lecz okupuje Moją krew. Módl
się za grzeszników. Ponieważ dla każdego słowa modlitwy, rozleję kroplę
Mojej krwi na jednego grzesznika. Moja córko, nie pozwolił by ziemskie
sprawy niepokoiły ciebie, ponieważ przez Moje rany osiągniesz wieczność.
Chcę odnowić Moją Pasję, i pragnę zrealizować twoją misję. nie będziesz
zdolna wejść do Nieba dopóki nie zrealizujesz swej misji na ziemi. idź w
pokoju, i powiedz Moim dzieciom że mogą przyjść do mnie w każdym
czasie, a nie tylko kiedy odnawiam święto Mojej Matki. Ponieważ jestem z
nimi zawsze .

Message from Jesus Christ - Saturday, April 18, 1987 (Holy
Saturday) I have given you a sign to glorify Me. Continue along
this path and I am with you. For if you do not...

Wiadomość z Jezusa Chrystusa - sobota,18 kwiecień 1987 (wielka sobota)
dałem ci znak Mego uwielbienia. Kontynuuj drogę po tej ścieżce Ja jestem z
tobą. jeśli nie zrobisz.....

Message from Jesus Christ - Thursday, May 28, 1987 (Ascension Orędzie Jezusa Chrystusa - Czwartek,28 maja 1987(Dzień
Day) Love one another and pray with faith.
Wniebowstąpienia) Kochajcie jedni drugich i módlcie się z wiarą.
Message from Jesus Christ (Maad, Lebanon) - Wednesday, July
22, 1987 Do not fear, My daughter, in you I shall educate My
generation. Pray, pray, and pray again! And if you pray, say: "O
Father, through the merits of Your beloved Son's wounds, save
us."

Wiadomość z Jezusa Chrystusa (Maad, Liban) - środa 22lipca 1987 nie bój
się , Moja córko w tobie będę kształcił Moje pokolenie Módl się , módl się ,
i módl się znów! a jeśli się modlisz , mów: "O Ojcze, przez zasługi ran
Twojego umiłowanego Syna , ratuj nas."

Message from Jesus Christ - Friday, August 14, 1987 My
daughter, She is My Mother from whom I was born. He who
honours Her, honours Me. He who denies Her, denies Me. And he
who asks something from Her, obtains because She is My Mother.

Wiadomość z Jezusa Chrystusa - piątek,14 sierpień 1987 Moja córko, ona
jest Moją Matką z której się urodziłem. kto Ją honoruje , ten honoruje Mnie
kto Jej zaprzecza , zaprzecza Mnie. kto prosi Ją o coś, otrzymuje,ponieważ
ona jest Moją Matką.

THE ECSTASIES, A TURNING POINT FROM SEPTEMBER
7, 1987 TO NOVEMBER 26, 1987

ekstazy drugi okres od 7 września 1987 do 26listopada 1987

Message from Jesus Christ - Monday, September 7, 1987 Mary*,
is it not you that I have chosen, the quiet girl with a heart full of
love and sympathy? I have noticed that you cannot endure
anything for Me. I shall give you a chance to choose. Know that if
you lose Me, you will lose the prayers of all those around you, and
know that bearing the Cross is unavoidable. * Myrna's real name
is Mary.

Orędzie Jezusa Chrystusa - poniedziałek,7 wrzesień 1987 Mario*, czyż nie
jesteś tą którą Ja wybrałem, spokojną dziewczynna z sercem pełnym miłości
i sympatii? Zauważałem że nie możesz znieść wszystkiego dla Mnie. Dam ci
szansę wyboru . Wiedz że jeśli Mnie stracisz, stracisz wszystkie modlitwy
tych wszystkich wokół ciebie, i wiedz że dźwiganie Krzyża jest
nieuniknione. * rzeczywiste imię Myrny jest Maria .

Message from Jesus Christ - Thursday, November 26, 1987 - Eve
of the fifth anniversary of the phenomenon. My daughter, I am
pleased that you have chosen Me, not only in words. I want you to
join My Heart to your gentle heart so that our hearts will unite. By
doing so, you will save suffering souls. Do not hate anyone, so
that your heart not be blinded by your love of Me. Love everyone
as you have loved Me, especially those who have hated you and
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Orędzie Jezusa Chrystusa - czwartek,26 listopad 1987 - wigilia piątej
rocznicy objawień Moja córko, Jestem zadowolony że wybrałeś Mnie, nie
tylko w słowach. Chcę złączyć Moje Serce z twoim łagodnym sercem tak że
nasze serca staną się jednością. Poprzez uczynienie tego ocalisz wiele
cierpiących dusz . nikogo nienawidź , tak że twoje serce nie będzie ślepe na
Moją miłość . kochaj każdego jak kochasz Mnie, szczególnie tych którzy
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światu i mów mu bez strachu by pracował dla jedności. Człowiek nie jest
have spoken evil of you, because in so doing you will obtain glory. potępiany za owoc swych rąk, lecz za owoce serca. Mój pokój w twoim
Continue in your life as wife, mother and sister. Do not worry
sercu będzie błogosławieństwem dla ciebie i dla tych wszystkich którzy
about the difficulties and the pains that will afflict you. I want you współpracują z tobą.
to be stronger than them -- because I am with you -- otherwise you
will lose My heart. Go and preach to the whole world and tell
them without fear to work for unity. Man is not condemned for the
fruit of his hands, but for the fruit of his heart. My peace in your
heart will be a blessing for you and for all those who have
cooperated with you.
THE ECSTASIES, THIRD PERIOD FROM AUGUST 14, 1988
Ekstazy , trzeci okres od 14 sierpnia, 1988 do 10 października, 1988
TO OCTOBER 10, 1988
Message from Jesus Christ (Los Angeles, USA) - Sunday, August
14, 1988 My children, My peace I gave you, but what have you
given Me? You are My Church and your heart belongs to Me,
unless this heart has a god other than Me. I told you: The Church
is the kingdom of Heaven on earth. He who has divided it has
sinned. And he who has rejoiced from its division has also
sinned. It is easier for Me (to accept) that an infidel believe in My
name than that those who pretend to have faith and love swear by
My name. It is in God alone that you must place your pride. Pray
for the sinners who forgive in My name, and for those who deny
My Mother. My children, I have given you all of My time, give
Me a part of your time.

Orędzie od Jezusa Chrystusa ( Los Angeles , Stan Zjednoczone Ameryki
Północnej ) - niedziela,14 sierpień 1988 Moje dzieci, Mój pokój Wam
dałem , lecz co wy daliście Mi? Ty jesteś Moim Kościołem i twoje serce
należy do Mnie, chyba że to serce ma innego boga niż Ja. Powiedziałem
tobie: Kościół jest królestwem Nieba na ziemi. kto go podzielił ten
zgrzeszył. I kto się raduje się z tego podziału też ma grzech. łatwiejszym jest
dla Mnie ( przyjąć) że niewierny wierzy w Moje imię niż ci którzy stwarzają
pozory że mają wiarę i miłość przysięgając na Moje imię. To jest w Bogu
samym że ty musisz umieszczać twoją dumę. Módl się za grzeszników
wybaczając w Moim imieniu, i za tych którzy zaprzeczają Mojej Matce.
Moje dzieci,Dałem wam cały Mój czas, dajcie Mnie część waszego czasu.

Message from Jesus Christ (Damascus, Syria) - Wednesday,
September 7, 1988 My daughter, I told you to overcome all your
difficulties and know that you have endured only a few. Tell My
children that it is from them that I demand unity, and I do not
want it from those who act as if they were working for unity. Go
and preach. And wherever you go, I am with you.

Orędzie z Jezusa Chrystusa (Damaszek, Syria) - środa,7 wrzesień 1988 Mój
córko, powiedziałem ci że masz pokonać wszystkie twoje słabości i wiesz że
pokonałaś tylko kilka. Powiedz Moim dzieciom że żądam od nich jedności i
nie pragnę tego od tych którzy działają jak gdyby oni pracowali dla jedności.
Idź i głoś. I dokądkolwiek idziesz, ja jestem z tobą.

Message from Jesus Christ (Maad, Lebanon) - Monday, October
10, 1988 My daughter Mary, Why are you afraid even though I
am with you? You must speak loudly to tell the word of truth
about He who created you, so that My strength may be manifested
in you. And I will give you from My wounds so that you will
forget the hardships that people inflict upon you. Do not choose
your path, because I have laid it out before you.

Wiadomość z Jezusa Chrystusa (Maad, Liban) - poniedziałek,10
październik 1988 Moja córko Mario, Dlaczego jesteś przestraszona mimo że
jestem z tobą? musisz mówić głośno mówić słowo prawdy o Tym Który cię
stworzył , tak że moja siła może zamanifestować się w tobie. I dam ci z
Moich ran tyle że zapomnisz o mękach które zadają ci ludzie. Nie wybieraj
swojej ścieżki, ponieważ rozłożyłem ją przed tobą.

THE ECSTASIES, FOURTH PERIOD FROM NOVEMBER 26,
czwarty okres ekstaz od 26 listopada 1988 do 26 listopada 1990
1988 TO NOVEMBER 26, 1990
Message from Jesus Christ - Saturday, November 26, 1988 - Eve
of the 6th anniversary of the phenomenon. My children, Is
everything you do out of love for Me? Do not say: What shall I do,
because this is My work. You must fast and pray, because through
prayer you face My truth and you confront all enemies. Pray for
those who have forgotten the promise they made Me because they
will say: Why did I not feel your presence, O Lord, even though
You were with me? All I want is for you all to gather in Me as I
am in each of you. As for you, My daughter, I will leave you. Do
not fear if you do not hear My voice for a long time, but instead,
be strong and let your tongue be a sword that speaks in My name.
And know that I am with you and with you all.

przekaz od Jezusa Chrystusa - sobota 26 listopada 1988 - wigilia 6 rocznicy
objawień Moje dzieci, Czy wyrzekłaś się wszystkiego z miłości dla Mnie?
Nie mów: Co mam robić, ponieważ to jest Moja Praca . Pość i módl się ,
ponieważ przez modlitwę stajesz wobec Mojej prawdy i stawiasz czoło
wszystkim nieprzyjaciołom. Módl się za tych którzy zapomnieli o
przyrzeczeniu które Mi zrobili ponieważ mówią: Dlaczego nie czuję twojej
obecności, czy nadal Panie jesteś ze mną ? Chcę żebyście wszyscy byli we
mnie jak, Ja Jestem w każdym z was. Co się dotyczy ciebie moja córko
opuszczę cię. Nie lękaj się jeśli nie usłyszysz Mojego głosu przez długi czas,
natomiast, bądź silna i pozwól by twój język stał się mieczem który mówi w
Moim imieniu. I wiedz że jestem z tobą i wami wszystkimi.

Message from the Holy Virgin (Los Angeles, USA) - Friday,
August 18, 1989 Do not fear, My daughter. All this is happening
to glorify the name of God. Rejoice, rather, because God has
allowed you to come to Me so that I can tell you: Do not worry
about what people say about you, but remain always in peace,
because the creatures turn towards Me through you. Tell everyone
to pray more because they need prayer to please the Father. May
the blessings of God be upon you and upon all those who have
cooperated with you out of love for Him.

Orędzie od Świętej Dziewicy (Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej ) - piątek,18 sierpień 1989 nie bój się , Moja córko Wszystko to
wydarza się na chwałę Boga. Raduj się , raczej, ponieważ Bóg pozwolił ci
przyjść do Mnie tak że mogę ci powiedzieć : nie martw się co ludzie mówią
o tobie, lecz pozostań zawsze w pokoju, ponieważ stworzenia powracają do
Mnie przez ciebie. Mów wszystkim ,modlcie się więcej ponieważ
potrzebujecie modlitwy by zadowolić Ojca. Niech błogosławieństwa Boga
obejmą cię i tych wszystkich którzy współpracują z tobą z miłości dla Niego.
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Message from the Holy Virgin - Sunday, November 26, 1989 Eve of the 7th anniversary of the phenomenon My children, Jesus
told Peter, You are the rock, and on it, I shall build My church. As
for Me, I tell you now: You are the heart in which Jesus will build
his UNICITY. I want you to devote your prayers to peace, from
now until the commemoration of the Resurrection.

Orędzie Świętej Dziewicy - niedziela,26 listopad 1989 - wigilia siódmej
rocznicy objawień Moje dzieci, Jezus powiedział Piotrowi, ty jesteś skałą, i
na tej skale, wybuduję Mój kościół. Co do Mnie, powiadam ci teraz: Ty
jesteś sercem w którym Jezus wybuduje Jedność. Pragnę żebyś poświęciła
swoje modlitwy o pokój, od teraz aż do dnia rocznicy Zmartwychwstania.

Message from Jesus Christ - Saturday, April 14, 1990 (Holy
Saturday) My children, You, yourselves, will teach the
generations THE WORD of unity, love and faith. I am with you.
But you, My daughter, will not hear My voice until the Feast (of
Easter) has been unified.

Orędzie Jezusa Chrystusa - sobota,14 kwietnia 1990 (Wielka sobota) Moje
dzieci, Wy, sami się, nauczycie znaczenia SŁOWA jedność, miłość i wiara.
Jestem z wami. lecz ty, Moja córko, nie usłyszysz Mojego głosu aż święto (
Wielkanocy) zostanie zjednoczone.

Message from the Holy Virgin (Braaschaatt, Belgium) Wednesday, August 15, 1990 My children, Pray for peace, and
especially in the East, because you are all brothers in Christ.

Orędzie świętej Dziewicy (Braaschaatt, Belgia) - środa,15 sierpnia 1990
Moje dzieci, Módlcie się o pokój, specjalnie na Wschodzie, ponieważ
jesteście wszyscy braćmi w Chrystusie.

Message from the Holy Virgin - Monday, November 26, 1990 Eve of the 8th anniversary of the phenomenon Do not fear, My
daughter, if I tell you that you are seeing Me for the last time until
the feast (of Easter) is unified. Therefore, tell My children: Do they
want or not to see and remember the wounds of My Son in you? If
it does not pain them to see that you are suffering doubly, I
Myself, am a Mother, and it pains Me to see My Son suffering
repeatedly. Remain in peace, remain in peace, My daughter.
Come, so that He may give you peace, so that you may spread it
among the people. As for the oil, it will continue to manifest itself
on your hands to glorify My Son Jesus, whenever He wishes and
wherever you go. We are with you and with everyone who wishes
the Feast (of Easter) to be One

Orędzie świetej Dziewicy - poniedziałek,26 listopad 1990 - wigilia ósmej
rocznicy objawień nie bój się , Moja córka, jeśli mówię do ciebie że mnie
widzisz po raz ostatni aż święto ( Wielkanocy) wypadnie razem. Dlatego,
mówię Moim dzieciom: Czy chcą lub nie widzieć i pamiętać rany Mojego
Syna w tobie? /stygmaty/ Jeśli ich to nie boli kiedy widzą że cierpisz
podwójnie, Ja Sama, jestem Matką, i boli Mnie kiedy widzę Mojego Syna
cierpiącego wielokrotnie. Zostań w pokoju, zostań w pokoju, Moja córko.
Przyjdź, żeby On mógł dać ci pokój, abyś mogła rozszerzać go pomiędzy
ludźmi. Co do oleju, to będzie on spływał nadal by zamanifestować się na
twoich rękach ku chwale Mojego Syna Jezusa, ilekroć On zażyczy i
dokądkolwiek pójdziesz. Jesteśmy z tobą i z każdym kto pragnie by Święto (
Wielkanocy) było Jedno.

Message given to Myrna by Jesus Christ at Soufanieh on Holy
Saturday, April 14th , 2001, at 2:50 PM. My children I have
given you a sign for My glorification. Stay on your path, and I am
with you. Otherwise, I will close the gates of heaven in your faces.
[1] But here is Mother suffering praying saying to me: O
Lord, You are love in its totality! And I say: Do not despair, O
Gate of Heaven, because I love them and I want them to respond
to this love with giving. [2] My children: Strive to see
yourselves as you truly are, and to see the extent of your
faithfulness in achieving the unity of heart among yourselves.
Adorn yourself with patience and wisdom. Don t be afraid if you
fail. Stay firm in hope. Trust Me. I will not abandon those who do
My will. As for you, My daughter, be careful, and be armed
with My grace. Be patient, wise, and humble. Offer up these pains
with joy. I have said to you, Your pains will not last long.
Look to Me. You shall find peace and rest. It is I who strengthen
you, I who desert[3] you, and I who pick you up to lead you to the
joy of heaven. Persevere in prayer, and let your fasting be
accompanied by meditation and solitude, and you will hear My
voice in your heart.[4] Trust Me. I will not abandon you, your
family, or anyone who participated [5] with you in My name [6]
and for My sake.

Orędzie Jezusa Chrystusa - Wielka Sobota 14 kwietnia 2001 r., godz.
14:50 Moje dzieci, dałem wam znak dla Mego uwielbienia./stygmaty/
Podążajcie waszą drogą, a Ja będę z wami, o ile nie zamknę przed wami
bram nieba. Lecz tu znajduje się Matka, która cierpi, która modli się i mówi
Mi: Panie, Ty jesteś wszystek Miłością . A Ja mówię: Nie rozpaczaj,
Bramo niebieska, bo Ja kocham ich i chcę, aby odwzajemnili Mi tę miłość w
podarunku . Moje dzieci, starajcie się poznawać, jakimi jesteście i oceniać
stopień waszej wierności w osiąganiu jedności serc między wami.
Uposażcie się w cierpliwość i mądrość i nie lękajcie się, gdy wam się nie
udaje. Bądźcie wytrwali w nadziei. Miejcie ufność we Mnie, bo Ja nie
porzucę tych, którzy wypełniają Moją wolę. Co do ciebie, Moja córko, bądź
przezorna i uzbrój się w Mą łaskę. Bądź cierpliwa, mądra i pokorna.
Ofiarowuj swe cierpienia z radością, bo już ci powiedziałem: Twoje trudy
nie będą się przeciągać . Kieruj twe spojrzenie na Mnie, odnajdziesz pokój
i odpoczynek. Bo to Ja cię umacniam. To Ja rzucam cię w zamęt i Ja ciebie
stamtąd wyrywam, by cię zaprowadzić do radości nieba. Przykładaj się do
modlitwy i aby twemu postowi towarzyszyły medytacja i skupienie; a
usłyszysz Mój głos w głębi duszy. Miej ufność we mnie, gdyż nie porzucę
ciebie ani twej rodziny, ani żadnego z tych, którzy współpracowali z tobą
jedynie na Moją cześć i ze względu na Mnie .

Message given to Myrna by Jesus Christ at Soufanieh on
November 26th , 2001. How beautiful is the family whose emblem
is unity, love and faith. Its path is My path and My Mother is its
support. My children, I am bestowing Myself upon you. The act of
adoration, meditation, thanksgiving and spiritual guidance rejoice
Me. But the whole is incomplete without your unity at the altar. I
am giving you My Body and My Blood as a proof of My fidelity
and love. Receive from Me this sacrament with trust and faith,
because this sacrament comforts you, provides you with strength
and wisdom and increases you in grace. Difficult days are coming.
Turmoil within the Church. He, who does not enjoy true peace,
file://localhost/G:/A.SOUFANIEH.updates/WEB/nowy.html

Orędzie Jezusa Chrystusa - 26 listopada 2001 r. Jak piękną jest rodzina,
której zasadą jest jedność, miłość i wiara. Jej droga jest Moją, a Moja
Matka - jej wsparciem. Moje dzieci, ofiaruję wam Samego Siebie. Adoracja,
medytacja, dziękczynienie i towarzyszenie duchowe radują mnie, lecz stają
się doskonałymi dopiero przez waszą jedność wokół ołtarza. Ofiaruję wam
Moje Ciało i Krew na dowód Mojej Wierności i Miłości. Przyjmijcie ode
Mnie ten sakrament z ufnością i wiarą. Ten sakrament was pociesza, daje
wam siłę i mądrość i obfitość łask. Czekają was trudne dni, zamęt wewnątrz
Kościoła. Dla tego, kto nie cieszy się prawdziwym pokojem, ten podział
stanowi niebezpieczeństwo. Nie pozwólcie się doprowadzić do klęski. Nie
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will be in danger due to division. Do not surrender to failure, do
not worry about the judgment of others on you, do not defend
yourselves and seek only what I have prepared for you. I am the
One who take care of you because you are the work of My hands.
Prove your love to Me, because through love I walk at your side
and through the sacraments I unite Myself to you. And do not
forget that I am the reason of your existence on earth and I am the
reason of your happiness in Heaven.

się z wami. I nie zapominajcie, że to Ja jestem powodem waszego istnienia
na ziemi i przyczyną waszego szczęścia w niebie.

Message of Our Lord Jesus Christ - Holy Thursday, April 8th
2004. [7] This is the Source from which every soul may quench.
The Wound of My Heart is the Source of Love. As for the
Wounds, they are due to a crime I did not commit.

Orędzie Jezusa Chrystusa - 8 kwietnia 2004 r. (Wielki Czwartek) Oto
Źródło, u którego zaspokoi swe pragnienia każda dusza. Rana Mego Serca
jest źródłem Miłości. Co do Ran, są one z powodu zbrodni, których Ja nie
popełniłem.

Message of Our Lord Jesus Christ - Holy Saturday, April 10th
2004. This is my last commandment to you: Each one of you,
return back home, however, hold the East in your hearts. From
here a light emerged anew. You are its radiance in a world
seduced by materialism, sensuality and fame, so much as to have
almost lost its values. As for you, hold on to your Eastern identity.
Do not allow your will, your freedom and your faith in this Orient
to be taken away from you.

Przekaz Naszego Pana Jezusa Chrystusa - wielka sobota, kwiecień 10 2004.
Ten jest moje ostatnie polecenie dla was: Niech Każdy z was, wraca do
domu, jakkolwiek, trzymaj Wschód w waszych sercach. Ztąd na nowo
wypłynęło światło . jesteście jego jasnością w świecie uwiedzionym przez
materializm, zmysłowość i sławę, tak że nieomal zatracił wartości. Co do
ciebie, trzymaj się do twojej Wschodniej autentyczności. Nie pozwól by twą
wolę, wolność i wiarę w ten Wschód zabrano tobie.
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