14. Święty Józef: Jedyny święty który ukazał się w Fatimie u
boku Matki Boskiej. Święty Józef trzymał Dzieciątko Jezus w
ramionach i pobłogosławił 70000 ludzi trzy razy. To on o którym
zostało powiedziane „Będzie słychać dźwięk zwycięstwa kiedy
wierni rozpoznają prawdziwą świętość Świętego Józefa”.
15. Brązowy szkaplerz: Podczas ostatniego objawienia 13-tego
Października 1917, Matka Boska w ciszy pokazała brązowy
szkaplerz. Siostra Łucja wyjaśniła że Matka Boska chce aby
każdy nosił ten szkaplerz, i powiedziała: „szkaplerz i Różaniec są
nierozłączne”.
16. Nabożeństwo Pierwszych Sobót: „przybędę w godzinie śmierci
z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć
mi będą w intencji zadośćuczynienia Mojemu Niepokalanemu Secu”.
Przed swoją śmiercią Hiacynta ujawniła kilka innych
wypowiedzi Matki Boskiej.

17. Moda „Przyjdą mody, które będą bardzo obrażać Pana Jezusa”.
18. Szóste Przykazanie „Więcej dusz wpada do Pikła za grzechy
cielesne niż z jakichkolwiek innych powodów”.
19. Małżeństwa:: „Jest wiele niedobrych małżeństw; nie są one
miłe Panu i nie pochodzą od Boga”.

20. Kapłani: „Kapłani muszą żyć w czystości, wielkiej czystości.
Nie powinni zajmować się niczym innym niż tym co dotyczy
Kościoła i dusz”.
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Czy Wiesz Że?

Warunki Matki Boskiej Fatimskiej z roku 1917 na przywrócenie
pokoju dla świata.
Czy wiesz: Kiedy wystarczająca ilość świeckich Katolików wypełni
polecenia Matki Boskiej Fatimskiej, Papież otrzyma łaskę (w
jedności z wszystkimi Katolickimi biskupami świata) aby wypełnić
żądania Pana Jezusa i Matki Bożej wobec niego, to znaczy:
publicznie konsekruje Rosję Niepokalanemu Sercu Maryji co się
przerodzi w nawrócenie Rosji i erę pokoju dla całego świata.
Czy wypełniasz wskazówki Matki Boskiej Fatimskiej dopuki
jeszcze mamy czas?
1.
2.
3.
4.
5.

Czy wyspowiadałeś się i zmieiłes swoje życie tak żeby prowadzić
prawdziwie katolickie życie? (Zob. Nr. 13)
Czy odmawiasz codziennie Różaniec?
Czy ofiarowujesz swoje cierpienia za grzesznikow, włącznie z
codziennymi czynnościami i obowiązkami jako zadośćuczynienie
za grzechy.
Czy nosisz brązowy szkaplerz jako znak własnej konsekracji do
Niepokalanego Serca?
Czy wypełniłeś polecenie Matki Bożej aby przystąpić do Komuni
Świętej przez pieć pierwszych Sobót w celu zadośćuczynienia
Niepokalanemu Sercu? (Zob. Nr. 16)

Czy robisz dodatkowe zadośćuczynienie?

Czy uczęszczasz do kościoła częściej niż tylko w Niedzielę.
Czy nawiedzasz Przenajświętszy Sakrament w Adoracji? Czy
uczęszczasz regularnie na mszę świętą? Czy przyjmujesz komunię
świętą? Czy nawiedzasz Najświętszy Sakrament przynajmniej
raz w tygodniu w intencji zadośćuczynieninia za grzechy świata
i nawrócenia grzeszników? Czy działasz zgodnie z poleceniami
Matki Bożej tak jak Anioł Fatimski pouczył dzieci, kładąc się
przed Najświętszym Sakramentem, aby adorować i ofiarować
Bogu Wszechmogącemu – aby wyprosić przebaczenie za grzechy
świata i modlić się za grzeszników?

PAMIĘTAJ
Matka Boska Fatimska powiedzała:

Następujące pytania wypowiedziała Matka Boża podczas Jej sześciu
objawień między 13 Maja i 13 Pażdziernika w roku 1917.

1. Niebo: „Przychodzę z Nieba”, Matka Boża odpowiedziała gdy
dzieci spytały skąd pochodzi, podczas objawienia. Matka Boża
wtedy powiedzała dzieciom (Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi) że
pójdą do Nieba, ale że Franciszek będzie musiał odmówić wiele
Różańców.
2. Czyściec: „Ona będzie w Czyśćcu do końca świata” (w
odniesieniu do niedawno zmarłej koleżanki, Amelii).
3. Poświęcenie: „Czy jesteście zdolni dobrowolnie poświęcić się
Bogu i znosić wszystkie cierpienia które On zechce na was zesłać,
jako akt zadośćuczynienia za grzechy którymi jest obrażany, i
wstawiennictwo za nawrócenie grzeszników.
4. Najświętszy Sakrament: Matka Boska rozłożyła ręce i bardzo
jasne światło przeniknęło ich serca i dusze dzieki czemu ujrzały
siebie oczami Boga. Dzieci upadły na kolana powtarzając: „Trójco
Przenajświętsza. Adorujemy Cię. Mój Boże, Mój Boże, Kocham
Cię w Przenajświętrzym Sakramencie”.
5. Różaniec: „Módlcie się na Różańcu każdego dnia aby uzyskać
pokój dla świata i żeby wojna się skończyła” (chodziło o Pierwszą
Wojnę Światową). „Kiedy będziecie odmawiać Różaniec, po
każdej tajemnicy powiedzcie ‘O Mój Jezu, przebacz nam nasze
grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadz wszystkie
dusze do Nieba i dopomóż tym wszystkim któży najbardziej
potrzebują Twojego Miłosierdzia’”.
6. Niepokalane Serce: „Moje Niepokalane Serce bedzie waszym
schronieniem i zaprowadzi was do Boga”.
7. Zadośćuczynienie: „Czyńcie zadośćuczynienie za grzeszników, i mówcie często, szczególnie w tym czasie: ‘ O Mój
Jezu, z miłosci do Ciebie, dla nawrócenia grzeszników i jako

zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryji, składam Tobie tą ofiarę’”.
8. Piekło: Matka Boska rozłożyła ręce i zdawało się że promienie
światła przeszyły Ziemię,i ujrzeliśmy jakby ogniste morze.Zanurzone
w tym morzu były demony i dusze w formie człowieka, tak jakby
przezroczyste palące się węgle, przyczernione lub przybrązowione, i
unoszące się... często wznosiły się w powietrze przez ogniste języki i
dym które je przypalały a potem spadały spowrotem na każdą stronę
do wielkiego ognia tak jakby były zupełnie lekkie i nic nie ważyły.
Towarzyszyło temu straszliwe zgrzytanie i jęki z bólu i desperacji. To
nas przerażało aż trzęśliśmy się ze strachu. Demony wyróżniały się
swoim okropnym i odrzucającym podobieństwem do strasznych i
nieznanych zwierząt, czarnych i częściowo przezroczystych palących
się węgli. „Widziałyście Piekło gdzie dusze biednych grzeszników
idą na zatracenie. Aby ich ratować (biednych grzeszników), Bóg
chce ustanowić kult poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu.
Jeżeli wykonacie to o co proszę, wiele dusz będzie uratowanych i
nastanie pokój.
9. Pieęć Ostrzeżeń: „Jeśli moje proźby nie zostaną wykonane,
Rosja rozsieje swoje błędy na cały świat wywołując wojny i
prześladowanie Kościoła. Dobrzy staną się męczennikami, Ojciec
Święty dozna wele cierpinia, a wiele narodów ulegnie zniszczeniu.
10. Pokój: „Jeśli Moje proźby zostaną wysłuchane, Rosja się
nawróci i nastanie pokój...Na koniec, Moje Niepokalane Serce
zwycięży. Ojciec Święty konsekruje Rosję Mnie, ona się nawróci i
nastanie era pokoju dla świata”.
11. Modlitwa: „Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie
umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt
nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać”.
12. Wojna: „Wojna jest karą od Boga za grzechy!”
13. Poprawa: „Oni (grzesznicy) muszą się poprawić i prosić o
przebaczenie za swoje grzechy. Nie obrażajcie więcej Pana Boga
gdyż jest już On zbyt wiele obrażany”.

