
Translation into Polish of ‘message’ received 6th March 2022. 

Lokucja (objawiene) otrzymane 6tego Marca 2022 . Wieczôr w domu 

Wezwanie od Pana. Drugie dotknięcie serca, o którym Jezus chciał do mnie przemówić... tego dnia. 

 

Halina:  Naprawdę Jezu..?. (powtórzone kilka razy) 

Pan Jezus:  Tak naprawdę, idź i weź swôj dziennik. 

Halina: Słucham... Jezu…. 

Pan Jezus: Obecnie krążą pogłoski o wojnie i wojna wybuchła, ale pogłoski o jej zasięgu stają się coraz 

silniejsze a Mój lud panikuje i żyje w strachu i lęku. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że największa 

wojna toczy się o twoją esencję, twoją duszę, aby uczynić cię zatwardziałym. Moja umiłowana Polska 

pokazuje drogę wspólczucia(litosci )ale podczas gdy reszta świata debatuje o kolejnych krokach Mój 

lud cierpi straszliwie . Pamiętaj, że nie zniosę zniewagi wobec wdów, a wiele się nimi stanie,i nad 

sierotami tak bliskimi Mojemu sercu. Módlcie się nieustannie, módlcie się stojąc, siedząc, nawet gdy 

śpisz, bo moje anioły będą się modlić za ciebie (w twoim imieniu), jeśli tego pragniesz. 

 

Świat stoi na skraju przepaści. Kiedy słońce zniknie i wszystko stanie się ciemnością, oddzielę owce 

od kóz. Owce znają mój głos, wysłuchają mojego wezwania. Jestem Dobrym Pasterzem. Ale ci, którzy 

osłaniali swoje sumienie, będą zgubieni. Pytam i błagam raz po raz, ale oni nie słyszą. Wysyłam 

Proroków i Przewodników, ale oni się z nich śmieją. 

Nie myśl, że to, co zostało przepowiedziane, nie wydarzy się. Raz po razu przedłużam Swoją 

Cierpliwość z powodu serdecznej modlitwy niezliczonych „owiec”, ale nie mogę już znieść widoku tak 

wielu zagubionych i cierpiących. Moja Pasja do Mojego ludu trwa i nadal kieruję do nich Moje Serce. 

Proszę, powiedz Moim ludziom, że czas jest bardzo krótki, zanim nastąpi moje ostateczne 

objawienie.Jestem na Ścieżce powrotu i nie chcę zwlekać, bo wielu więcej zginie. 

Wiem, że bardzo cierpisz w tym czasie i wiem, że dzieje się to na wielu frontach. 

Wkrótce zdziwisz  się, jak owocne jest cierpienie. 

Również Ks. X wie dużo o cierpieniu i dużo się za ciebie modli. On zna twoje serce i dużo myśli o tobie 

w modlitwie. 

Jesteś świadkiem walki między siłami dobra i zła – to przyspieszy, a wielu będzie żałować tego, co 

stracili. 

Strzeż się Chin, strzeż się Arabskich narodów północy, 

Teraz odpocznij – jesteś zmęczona. Potrzebny jest odpoczynek dla twojej uwagi (skupienia).                          

Halina:okay Jezu, naprawdę jestem zmęczona.                                                                                                                           

Pan Jezus: Wyślij te paczki!!!  

 

Matka Boska: Pokój Halino, pokój niech będzie z Tobą...                                                                                                

Halina: I z Tobie-Mamo wiem, że płaczesz. Wiem w głębi serca iz każdą łzą, którą wylałem w ostatnich 

dniach. Czuję się taki bezradna.                                                                                                                                                           

Matka Maryja: Tak, bardzo cierpisz wewnętrznie, ale bądź błogosławiona bo Pan, mój Syn okazał ci                             

łaskę. Nie poddawaj się przygnębieniu i nie kwestionuj tego, co wydaje się niemożliwe. Po prostu miej wiarę 

w Nim I Twoim Ojcu, Naszym Ojcu. Zobacz, jak wysłuchane są twoje prośby i wysłuchan modlitwy - znak 

łaski. Mała zmęczona - módl się. I módl się. Po prostu podaj mi rękę i chodź ze mną. Zabiorę cię przez morze 

- nie bój się, kocham cię. Jestem twoją matką. Opiekuję się też twoją rodziną.                                                      

Halina: Bardzo dziękuję - na tym polegam.                                                                                                                           

Matka Maryja: Bądź cicho – módl się: „Święć się imię Twoje przyjdź Królestwo Twoje”                                              

(Dwa dni później było to czytanie Ewangelii).                                                                                   HH. 


