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 1. štvrťrok

             

  
   „Toto je moja hodina. Nikto nebude 
môcť zmariť môj plán, ktorý som už 
dávno pripravila pre záchranu Cirkvi.

   Strategickými bodmi  tohto plánu ste vy,  
kňazi, synovia mojej zvláštnej materskej 
lásky.

   Môj  plán sa  môže uskutočniť len vaším  
prostredníctvom. Vám však neprislúcha 

poznať  ho podrobne. Stačí, že ho poznám ja, pretože ja som 
vašou vodkyňou. Vy všetci musíte ochotne poslúchať moje 
príkazy  a nechať sa  mnou viesť. Nepýtajte  sa ma, kam  vás 
vediem.

   Ja každého postavím  na jeho  správne miesto.  Každý nech  
sa snaží dobre robiť len svoju úlohu. O iné nech sa nestará 
ani nech sa neznepokojuje!

   Je mojou úlohou všetko usporiadať podľa plánu, ktorý moje 
Nepoškvrnené Srdce už dávno pripravilo vo svetle Božej 
múdrosti.

   Niektorí z vás budú povolaní  do línie  činnosti... V jednej 
ruke budete mať ruženec a v  druhej kríž môjho Syna... Iní 
budú povolaní, aby stáli v línii obrany. Budú musieť mnoho 
sa modliť a trpieť... Moje Nepoškvrnené Srdce  bude oltárom, 
na ktorom budú obetovaní za spásu  sveta. Moji synovia - 
kňazi,  teraz vás volám zo všetkých  častí sveta. Každému 
z vás je  určené jeho miesto.“

                                                      (29.4.1977)

Aj staroslávny chrám Hagia Sofia sa dočká  
víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
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