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 2. štvrťrok

             

  
   „Môj materský plán je ochraňovať celé 
ľudstvo  v  bolestnej  dobe  jeho spásy.
Blíži  sa hodina,  keď sa  spravodlivosť 
zasnúbi s Božím milosrdenstvom na 
očistu zeme.  Pripravujte sa všetci  vydrží 
bolesť veľkej očistnej skúšky. Vy ste 
lúčmi  lásky, ktoré  vychádzajú z môjho 
Nepoškvrneného Srdca, aby osvecovali 
bolestné  hodiny milosrdného trestu.“

(27.6.1996)
   „Praktický  ateizmus rozšíril všade chorobu nespútaného  
egoizmu, násilia, nenávisti a nečistoty. Nečistota sa 
predstavuje ako hodnota  a dobro a šíria ju všetky  spoločenské 
masovokomunikačné prostriedky. Nečisté hriechy sa 
predstavujú ako spôsob realizácie vlastnej  slobody a sú 
ospravedlňované, ba  sú vyvyšované  nečisté hriechy proti 
prírode,  ktoré volajú po odplate pred Božou tvárou.
   Svet sa zredukoval na obrovskú púšť, pokrytú  bahnom. 
Žijete  v zajatí  tohto otrasného  otroctva.  Preto  iba  bolesť 
milosrdného  trestu bude  môcť oslobodiť úbohé ľudstvo od 
veľkého zla praktického ateizmu, ktorý sa všade rozšíril.“

(2.9.1996)
   „Pád  komunizmu, ku  ktorému  došlo v roku 1989 v dôsledku 
osobitného zásahu môjho Nepoškvrneného  Srdca, je iba 
predzvesťou  a  závdavkom môjho úplného a najväčšieho 
víťazstva.
   Toto víťazstvo nastane s pádom praktického  ateizmu   na  
celom  svete, porážkou slobodomurárskych a diabolských síl, 
rozbitím veľkej moci zla a úplným víťazstvom  Boha  vo  svete, 
ktorý bude dokonale očistený veľkým milosrdným trestom.“ 

(15.9.1996)
   „Pre  ľudstvo nastali hodiny veľkej skúšky a milosrdného 
trestu...
   Ale hľaďte dnes na mňa aj s obrovskou nádejou.“ 

(8.12.1996)

Večeradlo modlitby nad Bratislavou na výročie Bratislavského veľkého piatku.
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212

Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03  Bratislava


