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Św. Michał Archanioł dla Marii Luz de Bonila 4 Marzec 

Umiłowany Ludu Boży: 
 

ODBIERZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, KTÓRE POCHODZI OD 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. 

NASZA KRÓLOWA I MATKA NIEBA I ZIEMI UTRZYMUJĄ CIĘ POD 
SWOJĄ MATCZYNĄ OPIEKĄ 

 
Nie pozostajecie sami: Boża Ochrona działa w każdym z Was, do czego 

konieczne jest przebywanie w stanie łaski uświęcającej. 
Ludzkość znajduje się na skraju chaosu, a Ziemi zagrażają różne ciała  

pochodzące z kosmosu., które mają wpływ na klimat, na wulkany,  
uskoki na człowieka, na ciała i zwierzęta.  

 
Ci, którzy żyli w dostatku i bezpieczeństwie finansowym, teraz 

doświadczają kruchości gospodarki i zniszczenia Ziemi. 
Widzisz Słońce wspaniale promieniujące swoim światłem na niebie: jak 

wszystko w Stworzeniu, jest ono wzburzone i emanuje burzami 
magnetycznymi i wyrzutami masy z powodu swoich erupcji. Słońce się 

zmieni i doświadczysz tego, co się stanie, biorąc pod uwagę zmianę, 
taką jak ta w tej chwili. Ziemskie pole magnetyczne będzie słabnąć do 
czasu wyłączenia sieci komunikacyjnych i elektrycznych z bardzo silną 

erupcją wulkanu w tym samym czasie. 
  

POKUTUJCIE TERAZ! 
POJEDNAJ SIE Z BOGIEM I NAWRÓCIĆ NIE WRACAJĄC JUŻ PONOWNIE DO 

GRZECHU, PONIEWAŻ WSZYSTKO, CO Wam OGŁOSZONO, ZOSTANIE 
SPEŁNIONE, A KAŻDA OSOBA BĘDZIE NOSIĆ CIĘŻAĆ NADCHODZĄCEJ PRÓBY NA 

LUDZKOŚCI. 
Możecie poczuć się zagubieni i opuszczeni, ale to nie Bóg Was opuści ani Wasza 

Królowa i Matka Nieba i Ziemi, ale to Wy sami oddalacie sie od Boga nie będąc posłuszni 
przykazaniom./ 

 
 

STWORZENIE MAŁEJ WIARY! MUSISZ STAĆ MOCNO W WIERZE. WIARA MUSI 
UTRZYMYWAĆ CIĘ, BEZ POPADANIA W WĄTPLIWOŚCI. JEŚLI 

Powątpiewasz, Diabeł sprowadza Twoje myśli na Ziemię by Cię pokonać. 
Każdy człowiek ma swoją misję do spełnienia na Ziemi i nadszedł czas, abyście  

potraktowali to poważnie. 
 

Należy pamiętać, że nadchodzi czas, kiedy ze względu na pospieszne 
dążenie światowej elity, by utrzymać ludzkość pod swoją kontrolą, wierne 

dzieci Boże nie będą mogły spełnić wymagań podróżowania z jednego kraju 
do drugiego. Nie panikujcie: każde dziecko Boże będzie chronione tam, gdzie 

się znajduje. 
 

Do każdego Schronienia poświęconego dwóm sercom przyjdą ludzie, którzy  
mają przyjść; Domy poświęcone Najświętszym Sercom są i będą chronione  

jeśli mieszkasz tam zgodnie z Wolą Bożą.  
 

Ludu Boży, to jest moment, aby obudzić sumienia i przygotować się na ataki, 
którymi zło zaatakuje całą ludzkość. 

 
Jesteście w okresie Wielkiego Postu; trwajcie na modlitwie, w 

zadośćuczynieniu, uwewnętrzniając waszą codzienną pracę i działanie oraz 
doskonaląc się. To czas na największy wysiłek z waszej strony, stworzeń 

Bożych. 
 

ZBUDOWANO ARKĘ; PONOWNIE i PONOWNIE WZYWAŁEM KAŻDEGO, 
ABY WCHODZIŁ Z WIARĄ I POZOSTAWAŁ PO STRONIE BOGA. 

Jest to Arka czynnej modlitwy, działania i miłości do bliźniego, pewności wiary,  
właściwy sposób przygotowania się, aby nie popaść w paraliż w obliczu  

zbliżającej się schizmy. 
 

Ludu Boży, nie mów: „to jest piękny dzień”, ponieważ widzisz jak świeci 
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słońce; nie mów „ jest pochmurno”, ponieważ nie widzisz świecącego słońca. 
Słońce zostanie przesłonięte przez wielką erupcję wulkanu. 

 
Umiłowany Lud Boży: 

NIE BÓJ SIĘ, NIE BÓJ SIĘ! 
 

JESTEŚ W DŁONI NASZEGO BOGA, JEDNEGO W TRÓJCY 
NIE BÓJ SIĘ: CHRONIMY KAŻDEGO Z WAS INDYWIDUALNIE. 

(Psalm 46:1) 
 

Błogosławię Was w Bogu w Trójcy Jedynym 
Św. Michał Archanioł 

 
Zdrowaś Maryjo Najczystsza, Poczęta BEZ GRZECHU 
Zdrowaś Maryjo Najczystsza, Poczęta BEZ GRZECHU 
Zdrowaś Maryjo Najczystsza Poczęta BEZ GRZECHU  

 
 

Akt poświęcenia 
siebie, rodziny i narodu, Dwóm Sercom: Jezusa i Maryi 

 
JEZUS CHRYSTUS: Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, proszę was wszystkich o poświęcenie siebie, waszych 
rodzin i narodów Naszym Dwom Sercom. Pozwólcie Mi oznaczyć czoła pieczęcią Mego Świętego Ducha. (20.07.92) Czy 

nie słyszeliście, że Blask Jutrzenki ma właśnie zapanować i zabłysnąć w każdym sercu, które zostało poświęcone 
Naszym Dwom Boskim Sercom, od których otrzyma ono przebóstwienie? (2.07.92) 

 

Akt od Jezusa (21.09.93) z objawienia "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden : 
Nihil obstat: Biskup Felix Toppo, S.J., DD - 28 listopada 2005 r.; Imprimatur: Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL - 28 listopada 2005 

 

Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie, 
wiemy, ufamy i wierzymy, że tryumf Twego Najświętszego Serca 

i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski. 
Przychodzimy, więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny 

i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom. 
Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj, 
naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi 
i nie będzie już zaprawiania do wojny [Iz 2,4]. 

Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj 
Waszym Dwom Kochającym Sercom, 

cała duma i zarozumiałość ludzka, 
wszelka bezbożność i zatwardziałość serca 

zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło. 
Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca 

nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom 
i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas,  

i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój. 
O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, 

tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc, 
aby rozpalić nasze serca. 

Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości. 
Pozostańcie w nas, a my w Was, 

abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc 
znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen. 
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JEZUS: "Poświęćcie się wszyscy Mojemu Najświętszemu Sercu oraz Niepokalanemu Sercu waszej Matki." 
 

 
 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM JEZUSA I MARYI 
 

Ja............Oddaję i poświęcam Najświętszym Sercom - naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszej Błogosławionej Dziewicy 
Maryi moją osobę i moje życie, moje uczynki, pokuty i cierpienia, żeby cała moja istota przyczyniła się do uczczenia, 

umiłowania i wysławiania tych Serc. Jest moją nieodwołalną wolą należeć do Nich całkowicie i czynić wszystko z miłości 
do Nich, wyrzekając się przy tym z całego serca wszystkiego, co by się Im mogło nie podobać. Obieram Was sobie o 

Najświętsze Serca, jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońców mojego życia, jako rękojmię mojego zbawienia, 
jako lekarstwo na moją ułomność i niestałość, jako naprawienie wszystkich uchybień mojego życia i jako bezpieczne 

schronienie w godzinie mojej śmierci. Amen. 
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