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 2. štvrťrok

             

  
   „Volám  dnes všetkých  synov Cirkvi,  aby sa  
spojili v jednom neustálom večeradle  modlitby 
so mnou,  vašou nebeskou Matkou...“

(14.5.1989)

   „Toto je  len moje dielo,  ktoré ja sama  rozši-
rujem do každej časti sveta. Pretože toto je  doba 
môjho triumfu, môjho víťazstva a vašej spásy.

   - V mene vašej nebeskej Matky, áno, v mene Márie, bol v týchto ná-
rodoch   porazený  marxistický   komunizmus,  ktorý  desaťročia vy-
konával  svoje panstvo...  Nie zásluhou  hnutí alebo politikov, ale  len  
na  môj  osobný   príhovor  prišlo  konečne  toto  vaše oslobodenie.

   - Aj to sa stane v  mene Márie, že ja povediem zavŕšenie môjho die-
la porážkou každej  diabolskej sily, materializmu, praktického ateiz-
mu, aby celé ľudstvo dosiahlo  svoje stretnutie s Pánom, aby tak bolo 
očistené a  úplne obnovené triumfom môjho Nepoškvrneného Srdca 
vo svete.“ (12.9.1991)

   „Silou maličkých  premôžem veľkú moc satana,  ktorý založil na 
zemi svoje kráľovstvo...

   Silou maličkých prinavrátim Bohu  toto úbohé ľudstvo, oklamané a 
zvedené, najmä  postihnuté veľkým bludom ateizmu.  A tento svet sa 
znova stane záhradou, kde budú všetci opäť Pána milovať, tešiť sa z 
neho, slúžiť mu a dokonale ho oslavovať.

   Tak sa uskutoční veľké  víťazstvo, ktoré predpovedá a ospevuje aj  
Sväté písmo:  ´Z úst  nemluvniat a  dojčeniec pripravil si si chválu...´

   Požehnávam tento malý národ,... v ktorom nebeská Matka dostala 
jednu  z najväčších  odpovedí na  pozvanie patriť  ku Mariánskemu 
kňazskému  hnutiu a  stať sa  tak súčasťou  víťazného šíku mojich 
malých detí.“ (8.9.1996)
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