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orEdziE 
z 2 czErwca 2015

przEznaczonE 
dla uczEstników 

piElgrzymki 
do rzymu

Pokój niech będzie 
z wami. Jest napisane 
w Pismach, że Mój Oj-
ciec wszystko złożył pod 
Moje Stopy i uczynił 
Mnie Panem wszystkie-
go1. Wy nauczyliście się, 
że jestem Głową Mo-
jego Kościoła. Teraz, 
przez wszystkie te lata, 
Moja Vassulo, Mój Duch 
Prawdy ukazywał Swoją 
Moc wam wszystkim, 
abyście doświadczyli i 

jednego Ołtarza i podzielili Moim 
Ciałem, musicie się nauczyć kochać, 
gdyż wy wszyscy wiecie, że jest tylko 
jedno Ciało, jeden Duch, jeden Pan, 
jedna Wiara, jeden Chrzest, jeden 
Bóg, Ojciec wszystkich i poprzez 
wszystkich, który pozostaje w was4. 
Chociaż wiecie o tej prośbie, to 
jednak pozostajecie rozproszeni i 
niewiele w was jest chęci do dzielenia 
Moich Sakramentów i Tajemnicy 
Eucharystii, zasmucacie Mojego 
Ducha. Po cóż więc prosicie Mnie, 
abym wylał na was Mojego Ducha 
i usunął wasz podział, skoro w wa-
szych sercach panują uprzedzenia ? 
Nie zasmucajcie już Mojego Ducha, 
pozostając podzieleni z powodu 
waszych różnic. Ileż bowiem razy 
mówiłem, że jestem Jednym ? Pytam 
was raz jeszcze  : czy wierzycie, że 
Moje Ciało jest jedyną promienną 
latarnią morską, niepodzielną, która 
płonie nad całym światem  ? Dziś 
przychodzę do was jako Arcykapłan, 
aby wam przypomnieć, że macie żyć 
w sposób godny waszego powołania, 
aby dać świadectwo o Prawdzie, gro-
madząc wszystkich razem w jedności 
Wiary, aby ofiara, jaką Mi składacie 
każdego dnia, stała się przyczyną 
doprowadzenia was wszystkich do 
dzielenia Tajemnicy Eucharystii. 
Proście Mnie, abym ożywił waszego 
ducha, który właśnie upada, proście 
Mnie, abym was prowadził po prawej 
drodze ! Z pewnością wierzycie, w 
Moją Życzliwość i Moją Dobroć 
i że jestem zdolny dać wam nowe 

serce  ? Dlaczego więc 
jęczycie nad waszym po-
działem ? Proście Mnie o 
umocnienie waszej Wia-
ry i o otwarcie waszych 
serc na Prawdę, a przez 
moc Mojej Eucharystii 
ofiarujcie wasze życie dla 
Jedności. Postępujcie do 
przodu, napełnieni Du-
chem Miłości, aby spra-
wić, że Jedność stanie się 
rzeczywistością w moim 
Kościele !

,

zrealizowali Moje następujące słowa: 
«aby stanowili jedno, Ojcze, aby byli 
jedno w Nas, jak Ty jesteś we Mnie, 
a Ja w Tobie...»2

– Ale, Panie, jak wiesz, nawet te-
raz, kiedy mówisz, wielu dostojników 
Kościoła nie wierzy, że to Ty mówisz, 
nawet kiedy w przeszłości pragnąłeś, 
abyśmy byli jedno i zjednoczeni, nikt 
nie wypełnił Twoich Słów. Mijają 
lata, rok za rokiem, a nic się nie dzieje. 
Ostrze włóczni wciąż tkwi w Twoim 
Sercu...

– Mówię ci uroczyście, nadal 
nauczaj tego wszystkiego, co ci 
dałem i niczego się nie obawiaj, 
gdyż Mój Duch czuwa nad twoim 
bezpieczeństwem, udzielając ci 
naraz woli i [możliwości] działania 
dla zgromadzenia Moich pasterzy, 
aby im przypomnieć, że jeden jest 
Chleb i że wy wszyscy, choć jeste-
ście liczni, jesteście jednym ciałem3. 
Jesteście (tu) zjednoczeni z licznych 
narodów i z licznych Kościołów, aby 
się modlić o Miłosierdzie, o uzdro-
wienie z podziału pomiędzy wami i 
aby wprowadzić pokój w świecie i 
jedność pośród chrześcijan.

Zaprawdę pytam was, czy nie 
oddaliście Mi siebie przez wasz 
wspólny chrzest? Spójrzcie, pragnę 
wam udzielić daru Jedności, wznieść 
Mój Kościół jako znak dla wszyst-
kich narodów, aby ujrzały Moją 
Chwałę, lecz potrzebna Mi jest wasza 
pełna współpraca i wasza dobra wola, 
abyście się ugięli w pokorze i miło-
ści, i abyście się zjednoczyli wokół 

Oddajcie Mi wasze troski, a w 
Mojej chwalebnej Światłości prze-
mienię je, aby złożyć pokój w wa-
szych sercach. Błogosławieni Mojej 
Duszy bądźcie jednego ducha, aby-
ście wszyscy zgodzili się na traktat, 
który otoczy chwałą Moje Ciało, 
którym jest Kościół. Nie pozosta-
wiajcie żadnej pustki w waszym ser-
cu z obawy, by wróg, który błąka się 
wokół was nie zajął tej pustej prze-
strzeni. Czujcie się błogosławieni, 
gdyż Ojciec Niebieski zdziała cuda 
i zwycięstwo zostanie dane wszyst-
kim wam, którzy szukacie Jedności 
wyczekiwanej od tak dawna.

Wasz podział stał się jak stroma 
skała, jak sztywne pręty, otoczone 
prawami i dekretami ludzkimi, ale 
teraz wskutek waszych licznych 
modłów, ujawni się niebawem Boża 
łaska. Od Domu na Wschodzie 
po Dom na Zachodzie potrzebuję 
wielkich aktów wynagrodzenia i 
jestem gotowy przebaczyć ich błę-
dy. Trzeba, by się zakończyła cała ta 
arogancja, trzeba, by się zakończyła 
cała ta pycha, wstańcie więc, bo po-
trzebuję zwycięskich wojowników, 
żołnierzy wiary. Przyjmijcie Moje 
Błogosławieństwa za waszą wzajem-
ną jedność.

Ja, Jezus Chrystus, kocham was 
wszystkich. ic

Przypisy
1  Ps 8,7, Hbr 2,8.
2  J 17,21.
3  1 Kor 10,17.
4  Ef 4,5-6.


