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Sakramentalia dane przez Niebo na koniec czasów. 
 

Przed zastosowaniem doradza się dogłębne rozeznanie. 
1. Sakramentalia 
 

 Nie zapominajcie o używaniu sakramentaliów, ale nade wszystko nie zapominajcie, że jeśli nie trwacie w 
Łasce, nie spełniają one swojego zadania.  
- Najświętsza Maryja Panna, 18.04.2012 

 

 Ja, wasz Pan, który patrzę dalej niż wy patrzycie, zapraszam was ponownie do przygotowania się w 
każdym aspekcie. Strzeżcie sakramentaliów, noście Mój krzyż, Różaniec Święty, i nie zapominajcie o 
Szkaplerzu. Muszę jednak wam oznajmić, że jeśli stan duszy nie jest właściwy, jeśli nie wyznało się 
swoich grzechów, jeśli się nie nawraca ze skruchą czyniąc mocne postanowienie poprawy, to 
sakramentalia będą wyłącznie ozdobą. Aby chroniły was one przed demonami i ukazywały Obecność 
Moją i Mojej Matki w was, człowiek musi trwać w stanie Łaski, w pragnieniu nawrócenia. Namaśćcie na 
nowo ramy drzwi waszych domów poświęconą wodą i poświęconym olejem, i umieśćcie [tam] z miłością i 
szacunkiem znak Mego Krzyża i medalik Mojej Najświętszej Matki, pod wezwaniem z Cudownego 
Medalika.  
- Nasz Pan Jezus Chrystus, 5.01.2011 

 

 Dziś Moja Miłość przestrzega was, byście trwali w Łasce, nosili sakramentalia, nie zapominali o tych 
„lekarstwach wiary”, które wam objawiłam, na nieznane choroby; [żebyście] błogosławili to, co 
spożywacie, przygotowywali się ze wszystkim, co potrzebne, przechowywali w każdym domu nie tylko 
Pismo Święte, lecz także książeczki do nabożeństwa, nie zapominali żegnać się codziennie wodą 
święconą, odmawiali Różaniec Święty w rodzinie i byli Miłością na podobieństwo Mego Syna. Dzieci: 
dajemy wam oręż i więcej, abyście się bronili, abyście się chronili. 
 - Najświętsza Maryja Panna, 13.08.2009 

 

 Dzieci, nie zapominajcie używać sakramentaliów, One zapewniają wam ochronę w tym czasie. Nie 
zapominajcie o wodzie święconej... Używajcie jej, jest dla was, jest dla ochrony Mego Ludu, jest 
błogosławieństwem dla Mego Ludu. Ukochani, błogosławcie swoje domy, błogosławcie swoje ciała, 
błogosławcie Słowem waszych braci. Ja wam błogosławię w tej chwili; bądźcie wy błogosławieństwem dla 
waszych bliźnich. Bądźcie na Moje podobieństwo prawdziwą Miłością, krystalicznie czystą; żyjcie Moim 
Słowem.  
- Nasz Pan Jezus Chrystus, 06.2009 

 
(Poniżej opisano szczegółowo niektóre zalecenia, które warto wziąć pod uwagę w przygotowywaniu każdego domu.) 

 
Każde domostwo powinno mieć specjalne miejsce poświęcone Przenajświętszej Trójcy i Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi.  
- Najświętsza Maryja Panna 
 
Potrzebne rzeczy: 

 Poświęcone świece 

 Krucyfiks 

 Poświęcony olej 

 Kadzidło 

 Poświęcona palma 

 Różańce 

 Biblia 

 Książki z modlitwami 
 
Trzy dni ciemności 
Tylko poświęcone świece będą świecić, jedna taka świeca wystarczy na jeden dom; podczas Trzech Dni 
Ciemności nie będą świecić w domach ludzi bezbożnych i bluźniących. 
 
Śmiertelne zarazy 
Zaatakuje najpierw układ oddechowy, wywoła potem silne bóle głowy, a na koniec będzie powodować 
intensywne palenie, jakby ognia wewnątrz ciała. 
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Nosić kawałek papieru, na którym będzie napisane: O Jezu, Zwycięzco śmierci, ocal nas! O Crux, 
Ave! 
 
Skażone powietrze 
Nosić na sobie medalik św. Benedykta i inne sakramentalia. 

 
 
Dla zwierząt 
Zawiesić na szyi medalik św. Benedykta. 
 
W okresie wielkich klęsk żywiołowych 
W takich jak trzęsienia ziemi, wojny, powodzie etc., mamy odmawiać następującą modlitwę do Krzyża 
Świętego: 
Wywyższam cię, adoruję cię, obejmuję cię, o czcigodny Krzyżu mego Zbawiciela. Chroń nas, strzeż nas, ocal 
nas. Jezu, tak bardzo Cię kocham. Poprzez Twój święty wizerunek uspokój moje lęki i niech odczuwam tylko 

pokój i ufność. 

 
 
Na trzęsienia ziemi. 
Nakleić na szyby przylepną taśmę w formie gwiazdki  
Należy namaścić ramy drzwi i okien poświęconym olejem i położyć medalik św. Benedykta i mały krzyżyk w 
każdym oknie. Nie musi koniecznie być widoczny. „Kiedy przyjdzie bardzo silne trzęsienie ziemi, będzie tak: 
domy innych się zawalą, gdyż nie były chronione poświęconym olejem i małymi krzyżykami umieszczonymi 
we wszystkich częściach domu z wiarą i nadzieją.” 
 
Wielkie burze 
Należy odmawiać następującą modlitwę do Krzyża Świętego, objawioną przez Pana Jezusa:  

O Jezu, Zwycięzco śmierci, ocal nas! - O Crux Ave, Spes Unica! Et Verbum caro factum est. 
 
Wojny i rewolucje 
Pan Jezus podał następujące zalecenie:, aby rozproszyć wszelki lęk i przerażenie, umieścicie na czole 
pobłogosławiony obrazek lub medalik Maryi Niepokalanej. Wasz duch będzie w pokoju. Wasze serce nie 
będzie się lękać ludzkiego terroru. Wasz duch nie będzie odczuwał efektów Mojej Wielkiej Sprawiedliwości. 
 
Nieznane choroby 
Ludu Mego Syna, musicie sobie uświadomić [wobec] tego wszystkiego, co was atakuje w obecnym czasie, 
[że] musicie obudzić się duchowo, a także musicie obudzić się w innych aspektach, [na przykład] w 
odniesieniu do pożywienia; musicie sobie uświadomić, że zabijacie samych siebie z dnia na dzień, Świątynia 

http://www.arkaocalenia.pl/


Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On 
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby 

czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej. 

KRS: 0000 881 903    NIP: 6322027781   REGON: 388254790 
Konto Stowarzyszenia Bank Spółdzielczy w Jaworznie 73 8445 0007 0000 0000 3548 0001 

http://www.arkaocalenia.pl/ 

Ducha Świętego jest niszczona przez wszelkie nieznane choroby; i te choroby, na które cierpicie teraz, są 
skutkiem skażonego pożywienia, które przyjmujecie. Ziemia jest całkiem chora... A wy odżywiacie się 
chorymi owocami, [co jest] poważną konsekwencją gwałtu człowieka wobec Stworzenia, które Ojciec wam 
dał w dziedzictwie; spożywacie skażone pokarmy i nie przejmujecie się tym.  
- Najświętsza Maryja Panna, 10.03.2014 
 
Jeden medalik Mojego Boskiego Serca, jeden medalik, który nosi [znak] Mego Czcigodnego Krzyża, włożycie 
oba medaliki do naczynia z wodą, będziecie pić tę wodę, która została podwójnie pobłogosławiona i 
oczyszczona; jedna kropla w waszym posiłku wystarczy, by wyeliminować, już nie zarazę, lecz plagę Mej 
Sprawiedliwości (...); Dasz jedną kroplę tej wody biednym duszom, które cierpią plagę nieznanych chorób, 
które atakują serce, ducha i słowo. 

 
Można też odmawiać te modlitwy przeciw nieznanym chorobom: 
Ta „kuracja” trwa w całości 12 dni. Dzieli się na 2 kolejne części: 
 
Pierwsza część: 
1. Odmawia się Różaniec Święty 
2.  7x Ojcze Nasz, 7x Zdrowaś Maryjo, 7x Chwała Ojcu 
3. Robi się znak Krzyża 3 razy, mówiąc: „Jezu, Maryjo, błagam Was, oddalcie ode mnie tę chorobę i uleczcie 
mnie” 
4. Potem pije się jedną czwartą z naczynia poświęconej wody 
Wszystko to należy wykonywać przez 7 dni, potem, ósmego dnia, czyni się następująco: 
 
 
Druga część: 
1. Odmawia się Różaniec Święty 
2. 5x Zdrowaś Maryjo, 5x „Witaj, Królowo...” 
3. Robi się znak Krzyża 3 razy, mówiąc: „Jezu, Maryjo, błagam Was, oddalcie ode mnie tę chorobę i uleczcie 
mnie” 
4. Potem pije się jedną czwartą z naczynia poświęconej wody 
Należy to wykonywać przez 5 dni. 
 
Zanieczyszczona woda 
Gotować wodę z Cudownym Medalikiem przez 14 minut. 
Spryskać wodą egzorcyzmowaną posiłek i wodę, które się je i pije. 
Błogosławcie wodę, którą będziecie pili; ona już jest zanieczyszczona i wywoła u ludzi wielką chorobę. 
Używajcie sakramentaliów i nie przestawajcie odmawiać Świętego Różańca, poprzez który otrzymujecie 
niezliczone błogosławieństwa. Zwracajcie się do Mnie bez lęku, Jestem Miłością, błogosławię wam.  
- Nasz Pan Jezus Chrystus, 19.10.2011 
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