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Przedmowa do wydania pierwszego

Maryja, „wzniosła Córa Syjonu” (Sob. Wat II, KK 55), z ufną 
wiarą zachowywała w Sercu swoim obietnice Przymierza, 
jakie Bóg zaprzysiągł „na rzecz Abrahama i jego potom-

stwa na wieki” (Łk 1,55). Wyśpiewując Magnificat, Maryja wielbiła 
Boga, który wymierza sprawiedliwość ludziom bogatym i pysznym 
władcom, a okazuje miłosierdzie ubogim i pokornym. 

Bóg zaufał pokornej Służebnicy Pańskiej i od Jej zgody uzależ-
nił wykonanie planu Wcielenia Syna Bożego dla odkupienia ludz-
kości znajdującej się w stanie grzechu. Jezus, Syn Maryi, zaufał 
Jej bezgranicznie, gdy z Krzyża ostatnią swą wolą uczynił Ją Mat-
ką dla wszystkich ludzi, odkupionych Krwią ofiary Nowego Przy-
mierza. Maryja, wzięta do nieba, z macierzyńską miłością nieustan-
nie współdziała w dziele zbawienia świata, wypraszając łaskę życia 
wiecznego dla grzeszników – Jej dzieci – jeżeli tylko dadzą w swej 
wolności jakiś znak żalu i nawrócenia ku Bogu. 

W czasach nowożytnych miłosierna działalność Maryi napoty-
kała coraz większe przeszkody ze strony pysznych władców i myśli-
cieli Oświecenia, odrzucających nie tylko prawo Boga Stwórcy, lecz 
także Objawienie Chrystusowe i kult Bogarodzicy oraz kapłaństwo 
wraz z ofiarą Nowego Przymierza. Wzrastała liczba wolnomyślicieli, 
zwalczających religię chrześcijańską i bluźniących Bogu. Wskutek  
tego historycznego procesu i nie bez kuszenia ze strony szatana,  
nieprzyjaciela Boga i ludzkości, niektóre narody uległy ateizacji  
i straciły poczucie grzeszności. Równocześnie bogate mocarstwa 
militarne, przedstawiające się jako chrześcijańskie, wyrządzały lu-
dom podbitym i skolonizowanym wiele krzywd i zbrodni, uspra-
wiedliwiając je swoimi ideologiami postępu. Ideologie te stały się 
treścią kultury zlaicyzowanych społeczeństw i wprowadziły je w stan 
zbiorowego grzechu bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu. We-
dług słów Jana Pawła II „jest to stan duchowego upadku, gdyż bluź-
nierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie pozwala człowiekowi wyjść  



8    Zaufajcie Maryi     

z samozamknięcia i otworzyć się w kierunku boskich źródeł oczy-
szczenia sumień i odpuszczenia grzechów” (Enc. o Duchu Świę-
tym Dominum et Vivificantem, 46). W tej sytuacji aktualne staje się 
ostrzeżenie z Listu do Hebrajczyków: „Kto przekracza Prawo Moj-
żeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania 
dwóch lub trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary sta-
nie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew 
Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się 
wobec Ducha łaski... Sam Pan będzie sądził lud swój” (Hbr 10,28n). 

W historii Starego Przymierza, gdy lud izraelski przekraczał 
Prawo Boże i popadał w bałwochwalstwo, Bóg posyłał proroków, by 
pod grozą nadchodzących kar Bożych nawoływali lud do nawróce-
nia. W ostatnich dwóch wiekach, gdy całe narody zaczęły odrzucać 
Prawo Boże oraz ofiarę Przymierza we Krwi Chrystusa, sama Mat-
ka Boża wielokrotnie ukazywała się, aby z macierzyńską miłością 
ostrzec świat przed grożącymi karami Bożymi i wzywać grzeszni-
ków do nawrócenia się, a ludzi wierzących prosić o modlitwy i o po-
kutę zastępczą dla uratowania grzeszników przed wiecznym umie-
raniem w piekle (rue du Bac w Paryżu 1830 – Cudowny Medalik, 
La Salette 1846, Lourdes 1858, Fatima 1917, a także w Polsce Gie-
trzwałd na Warmii 1877). 

Niestety, nie nastąpiło powszechne nawrócenie narodów błądzą-
cych, z imienia chrześcijańskich. Wydają się one dochodzić teraz do 
kresu swej dobrowolnie obranej drogi historycznej, oddalającej je 
od Boga i poddającej je niszczycielskiemu oddziaływaniu wzajem-
nej nienawiści, inspirowanej przez szatana. Może powtórzyć się to, co 
w Starym Testamencie stwierdził autor Drugiej Księgi Kronik: „Oni 
jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wy-
śmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój na-
ród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia” (2 Krn 36,16). 

Droga narodu polskiego była zupełnie inna. Zachował on wia-
rę katolicką i Prawo Boże, pozostał wierny Nowemu Przymierzu  
i Maryi Bogarodzicy, którą król Jan Kazimierz w 1656 r. obrał Kró-
lową Korony Polskiej. W czasach rozbiorów i okupacji naród polski 
całkowicie zawierzył Maryi jako swej Królowej i Matce. Świadczy  
o tym m.in. literatura i sztuka polska z tego okresu. 

Kardynał Wyszyński, uwięziony w Stoczku na Warmii, zrozu-
miał znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim, który stanął 
wobec zagrożeń ateizmu i materializmu. Dlatego w dniu 8 XII 1953 r.  
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oddał się Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę i wszystko po-
stawił na Maryję (Prymas Tysiąclecia, s. 101). W milenijnym zaś Ak-
cie Jasnogórskim biskupi polscy oddali się Bogarodzicy w macie-
rzyńską niewolę miłości, a w kilka lat później, 5 IX 1971 r., oddali oni 
Maryi – jako Matce Kościoła – całą ludzkość: wszystkie narody i ludy 
współczesnego świata. W ten sposób biskupi polscy odpowiedzieli 
na wezwanie Matki Miłosierdzia do współpracy w dziele zbawienia 
ludów dzisiejszego świata. 

Papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze dnia 
4 VI 1979 r. odnowił „całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania  
i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez 
moich Braci w biskupstwie i Rodaków... Jakże bardzo pragnę przy 
dzisiejszym spotkaniu zawierzyć Ci, o Matko, te wszystkie trudne 
sprawy społeczeństw, ustrojów i państw, które nie mogą być roz-
wiązane na drodze nienawiści, wojny i samozniszczenia, ale tylko 
na drodze pokoju, sprawiedliwości, poszanowania praw ludzi i na-
rodów... O jakżeż wiele byłoby ludów i narodów, o których chciał-
bym Ci tu powiedzieć, Matko, po imieniu! Zawierzam Ci je wszyst-
kie w milczeniu.” 

Pierwowzorem zawierzenia wszystkich ludów Sercu Mat-
ki Miłosierdzia jest akt, poprzez który Papież oddał Maryi, Królo-
wej Polski, „wszystko, co Polskę stanowi”. O nadprzyrodzonej głę-
bi tego zawierzenia świadczą słowa wygłoszone w czasie Mszy świę-
tej na placu Zwycięstwa w Warszawie 2 VI 1979 r.: „To wszystko  
w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną je-
dyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa. I wołam, 
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z ca-
łej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wo-
łam z wami wszystkimi: niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

Te akty zawierzenia Maryi zdają się być godne czasów ostatecz-
nych, zapowiedzianych przez św. Ludwika M. Grignion de Mont-
fort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Ma-
ryi Panny. Czasy dzisiejsze są ostateczne najpierw ze względu na 
niebezpieczeństwo samozniszczenia ludzkości pod wpływem ide-
ologii nienawiści. Równocześnie są to czasy ostateczne ze względu 
na wielki plan Miłosierdzia Bożego dla ratowania rodziny ludzkiej 
przez Maryję, Matkę Miłosierdzia, przed zgubą szykowaną przez 
szatana i jego niewolników. 
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Bóg mówi do narodów w chwilach przełomowych. W obec-
nym dramatycznym momencie dziejów Nowego Przymierza Bóg 
z ojcowskiej miłosiernej miłości, którą żywi do wszystkich naro-
dów, także tych odstępczych, odsłania swój zamiar zbawczy wobec 
nich. Fakt „przemawiania” Boga za pośrednictwem człowieka nie 
jest niczym nowym w Kościele. Pisze o tym św. Paweł jako o jed-
nym z charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego, danych dla do-
bra wspólnoty Kościoła. Obdarowany człowiek ma moralny obo-
wiązek służenia tym darem, który otrzymał od Boga; w przeciw-
nym razie dar nie przyniesie zamierzonych przez Boga owoców.  
W tym przypadku chodzi o osobę, która – początkowo sama, a potem 
również podczas modlitwy wspólnej w niewielkiej grupie – otrzymu-
je słowa pochodzące w jej przekonaniu od Chrystusa Pana i Maryi. 
Kilka lat temu poddała ona różne spisywane przez siebie teksty oce-
nie władzy kościelnej. W wydanej pozytywnej opinii było również 
stwierdzenie, że opublikowanie niektórych tekstów mogłoby być 
pożyteczne dla pogłębienia wiary chrześcijańskiej. (...) 

Zawarte w tej książce teksty, pochodzące z ostatnich kilkunastu 
lat, odsłaniają stopniowo ten ostateczny plan Miłosierdzia Bożego. 
Jego wykonanie zostało powierzone Maryi, jako naszej Matce. Ma-
ryja pełni nie tylko funkcje proroka, ale i wychowawczyni; nie tylko 
ostrzega przed nadchodzącymi zagrożeniami, lecz nade wszystko 
prostuje nasze drogi i prowadzi nas ku Bogu. Do dzieła ratowania 
świata Bóg powołuje wszystkie narody. Liczy jednak przede wszyst-
kim na te, które Mu wierzą, a zwłaszcza na narody cierpiące, spra-
gnione wolności i sprawiedliwości. W szczególny jednak sposób 
do tej współpracy powołana jest Polska, od wieków wychowywana 
przez Maryję. O świadomości takiego powołania dał świadectwo 
król Jan Kazimierz w następujących słowach swego ślubowania: „Ty 
zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i sta-
ny Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym 
u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał” (Liturgia godzin II,  
s. 1391). Akt zaś oddania się narodu w macierzyńską niewolę mi-
łości, uczyniony za przykładem biskupów, jest odpowiedzią na to 
powołanie i wyraża gotowość naszej służby Maryi, Królowej Pol-
ski. Żyjące obecnie pokolenia nadal udowadniają, choćby licznymi 
pielgrzymkami, swoją wierność i miłość dla swej Matki. 

Książka Zaufajcie Maryi jest świadectwem przyjęcia Polski do 
tej służby, zawiera ostrzeżenia przed złem moralnym płynącym od 
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zmaterializowanych społeczeństw zachodnich i wzywa Polaków 
do zachowania Prawa Bożego i do odnowy moralnej przez miłość 
i sprawiedliwość społeczną, tak żeby Polska stała się prawdziwym 
królestwem Chrystusa i by stanowiła jasny przykład państwa zbu-
dowanego na Prawie Bożym, gdy załamią się państwowe struktury 
oparte na przemocy, grzechu, niesprawiedliwości i nienawiści. Wa-
runkiem urzeczywistnienia tego planu uratowania świata z udzia-
łem Polski jest pełne zawierzenie Maryi jako Matce naszej i Królo-
wej i w konsekwencji uczciwa, wierna i wytrwała służba Bogu, do 
której Ona nas wzywa. Taki jest sens tytułu książki Zaufajcie Maryi. 

Ks. dr hab. Jan Sieg TJ 
Profesor zwyczajny etyki społecznej, 

ateizmu i socjologii religii 
na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego 

i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 





Jestem waszą matką

1988

7 I 1988 r. 
Pierwsza rozmowa z Maryją. Modlimy się z udziałem kapłana. 
Matka Boża mówi:

— Cieszę się wami, dzieci, cieszę się, że zauważacie moje stara-
nia i widzicie moje działanie w waszym kraju. Ja już wszystko scalam 
i jednocześnie ochraniam was. Dlatego zaufajcie mi i nie martwcie 
się o te wszystkie sprawy, których wam się nie udaje lub nie udało 
załatwić. Bo to jest, dzieci, ziemia – jeszcze nie królestwo Boże. Ale 
wasza miłość i oddanie się sprawom mojego królestwa polskiego  
i planom Syna mojego też je budują, choć tego nie widzicie. 

Poddajcie się moim staraniom bez zbędnego pośpiechu i niepo-
koju. Zawierzcie możliwościom Boga, który jest Panem niemożli-
wości. 

Mówcie jak najwięcej o pojednaniu, o niesieniu sobie wzajemnie 
pomocy. Twórzcie koła przyjaciół wokół siebie, a kiedyś ja je połą-
czę. (...) 

Ja traktuję poważnie swoje obowiązki względem was i pragnęła-
bym, żebyście również moje wskazówki traktowali poważnie i chcieli 
stosować się do nich. Gdyż wszystko to, co mówię, mówię dla wasze-
go dobra, dla dobra całego narodu polskiego. 

Błogosławię cię, synu, w każdym zamiarze służenia Synowi mo-
jemu. Moim stałym życzeniem jest, żebyście pamiętali, że macie mat-
kę i że ta matka może wam wyprosić wszystko, z czym się zwracacie 
do niej, prosząc nie tylko dla siebie, lecz także dla innych ludzi. 
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Chciałabym, synu, abyś każdego, kogo spowiadasz, oddawał mo-
jemu wstawiennictwu, chociażby tylko jedną myślą, i prosił, abym go 
broniła od zła. Moje ręce są pełne łask, o które ludzie tak mało pro-
szą. Wskażę ci, jak to czynić: Jeżeli idziesz do kogoś, módl się za tę 
osobę; jeżeli jedziesz pociągiem, módl się za współtowarzyszy, za ko-
lejarzy i za maszynistę; jeżeli przyjedziesz do jakiegoś miasta, odda-
waj mi je; jeżeli idziesz z wykładem, oddawaj mi swoich studentów, 
aby słowa twoje zostały przyjęte jak najlepiej. Proś zwłaszcza za tych 
słabszych – to jest wasz obowiązek jako nauczycieli. Przy umówio-
nym spotkaniu módl się za tę osobę. Jeżeli zaniedbałeś swoich przyja-
ciół, to przynajmniej zatelefonuj i uciesz ich, że o nich pamiętasz. Ze 
współbraćmi w domu staraj się nawiązać więcej przyjaźni i serdecz-
ności, bądź dla nich dobry. Jeżeli ktoś jest smutny lub chory, odwiedź, 
pożycz książkę, powiedz mi o nim, a ja ci podsunę pomysł w danym 
momencie. Nie myśl, że smutni i oschli nie potrzebują dobroci; może 
dlatego są smutni i oschli, że za mało jej otrzymali. 

Ja się tak bardzo cieszę, jak widzę wzajemną miłość w was, od-
danych Jezusowi. 

Wiesz dobrze, że każdy kapłan ma moją specjalną opiekę i tro-
skę, bo oddał się całkowicie na służbę i przez to jest bardziej nara-
żony na ataki nieprzyjaciela. 

Synu, teraz przyklęknij i przyjmij moje błogosławieństwo w imię 
Pana i Boga mojego. Pamiętaj, że ja tu jestem już, teraz i zawsze. Tulę 
cię do serca, synu, i udzielam ci mojej macierzyńskiej miłości. Bo Bóg 
jest i Ojcem, i matką ludzkości (ze zrozumienia: zarówno cechy przy-
pisywane ludzkiej miłości ojcowskiej, jak i macierzyńskiej pochodzą  
z miłości naszego Ojca – Boga). 

Dziel się wszystkim ze mną, bo ja tak bardzo pragnę umacniać 
was, wspomagać i pocieszać. Bądź mi w tym towarzyszem, synu 
mój. Kocham cię, błogosławię i umacniam w służbie mojej dla do-
bra waszego narodu, dla wypełnienia dążeń mojego Syna i Jego 
wspaniałego planu zbawienia. 

Błogosławię w Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego, 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. †

rok

1
9
8
8
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22 II 1988 r. 
Mówi Maryja: 

— Ja nad wami pracowałam tysiąc lat – nad wami i z wami. 
Przyjrzyjcie się dobrze waszym świętym. Ich rola jest wciąż niedo-
ceniona. A przecież oni w sobie skrystalizowali moje natchnienia. 
Stawali się dla was znakiem widzialnym moich zamierzeń i planów. 
Kazania sejmowe ks. Skargi też były moim ostrzeżeniem. A po roz-
biorach ile zakonów powstało, aby zrealizować moje macierzyńskie 
posłannictwo względem was. Abyście nie byli osieroceni, starałam 
się działać poprzez nowe zgromadzenia, które was wychowywały, 
uczyły, broniły przed demoralizacją i dawały wam moją matczyną 
miłość. 

Mówiłam wam, dzieci, że po tym można poznać, że program 
odrodzenia waszego kraju jest mój, że najbardziej podkreślam 
w nim rolę każdego członka narodu – rolę służebną wedle moich 
słów: „Oto ja, służebnica Pańska”. I wskazuję wam realne cele, re-
alne potrzeby i realną konieczność wzięcia w opiekę wszystkich 
słabszych, bezbronnych i bezradnych: starców, niedorozwiniętych, 
umysłowo chorych, niedołężnych, dzieci... Czyż nie tak powinna 
postępować matka...? (...) 

Ja, królowa nieba i ziemi, służąc z zupełnym oddaniem Syno-
wi mojemu, przygotowałam Mu tron i panowanie. Pragnę zaś, aby-
ście wy, Polacy, byli Jego pierwszą strażą przyboczną i przyjaciółmi. 
Pragnę, abyście popierając plany moje – jako naród – przekonywa-
li innych swoim postępowaniem i stali się dla nich wzorem do na-
śladowania. 

11 V 1988 r. 
Mówi Pan:

— Ja wam ciągle pomagam, dzieci. Pragnę, abyście wszyscy za-
pragnęli zmiany, aby cały wasz naród rozumiał, że tak żyć nie moż-
na. Bo chcę, żebyście do budowy właściwego dla was kształtu pań-
stwowego, ojczyzny waszej, przystąpili zjednoczeni, tak jak te-
raz jednoczę was w uświadamianiu sobie nieszczęścia (w poczu-
ciu zabrnięcia w ślepy zaułek). Dopóki wciąż tylu było zadowolo-
nych, którym się dobrze żyło pomimo nieszczęścia innych, nie było 
w was wspólnoty; teraz tworzy się ona w powszechnym zrozumieniu 
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zła publicznego, wynaturzeń lub niedorozwoju władzy. Rośnie w was 
poczucie krzywdy, którego nie odczuwały te powojenne pokolenia, 
którym nic nie zagrażało, ponieważ niszczono i zabijano „nie ich  
i nie ich rodziny”. Teraz wciąż zmniejsza się wśród was liczba ludzi 
ślepych na wszystko poza własnym dobrobytem. Widzicie, tylu lu-
dziom trzeba dać zaznać zła, żeby ich zniechęcić... 

Ja powoli, a więc planowo i spokojnie, przystępuję do mobilizacji 
(waszego narodu). (...) Uczcie się zwłaszcza przebaczania waszym 
nieprzyjaciołom, bo dopiero ta umiejętność uczyni was zdatnymi 
do służby Mnie. 

Wyrozumiałość, przebaczanie win, podbijanie serc nieprzyjaciół  
i czynienie z nich przyjaciół własnych, jest dla Mnie dowodem waszej 
sprawności duchowej (tężyzny duchowej). Mówcie o tym, pragnijcie 
tego i ćwiczcie się w tym, szukając w każdej sytuacji wszystkiego, co 
was z waszym rozmówcą łączy. Szukajcie płaszczyzny, na której mo-
żecie się zrozumieć. Wy przecież taką macie: jest nią stała, żyjąca  
w was miłość ojczyzny. 

Uczcie się jeszcze rozumieć, że ojczyzna, to nie jest ideał, a żywi 
ludzie – ułomni i pełni wad, tak jak i wy. Żeby ich podźwignąć, 
trzeba dać im coś do kochania – ideał – wskazać drogę, na której 
i oni potrafią coś dla wspólnego dobra zrobić, czymś się wykazać. 

Bo zapewniam was, że nie ma człowieka niezdolnego do dawa-
nia dobra. Nawet ten, kto został już wynaturzony, zdeprawowany, 
zdolny jest do podniesienia się przy mojej pomocy. Ale płynie ona 
przez wasze ręce, usta i przez wasze serca. Bo słowo bez miłości jest 
puste. 

Chcę, abyście się przygotowali w sercach i duszach. Przecież  
w waszym narodzie zawsze przywódcom stawiano wysokie wyma-
gania etyczne. Stawiajcie je więc również sami sobie, abyście mogli 
być przykładem dla innych, a wtedy Ja was wspomogę i braki wasze 
uzupełnię. 

Nie zapominajcie też, że jesteście – z dobrowolnego wyboru – 
królestwem Maryi. Jeżeli potrzebna wam była Królowa, która jest 
Matką wszystko wybaczającą, opiekunką, pocieszycielką, która wy-
raża sobą pełnię macierzyństwa, jakże wy możecie działać przeciw 
Niej? Rozważcie to sobie. 
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26 V 1988 r. Dzień Matki. 
Mówi Maryja: 

— Jestem waszą matką, zawsze obecną, nieustannie nad wami 
czuwającą. Cokolwiek robicie dla mojego Syna, robicie to ze mną, 
bo ja prowadzę dzieło Jego w świecie. Tu, w moim kraju, przygo-
towuję was do podjęcia służby mojemu Synowi przez cały naród, 
przez wszystkich. (...) 

— Ja się nie zrażam, bo znam wasze serca i wierzę, że może obu-
dzić się miłość w każdym z was (miłość do Boga, pragnienie służenia 
Mu). Pamiętajcie, moje drogie dzieci, które tak dobrze znam, że ja 
nigdy nie tracę nadziei. Jeżelibyście nawet wszyscy przestali wierzyć 
w możliwość odrodzenia się waszego narodu, zawsze pozostanę ja, 
nadal ufając i wstawiając się za wami. Pamiętajcie, że macie Orę-
downiczkę, nawet w najcięższych chwilach waszego życia. Dlatego 
nie bójcie się tej grozy, która nadchodzi, bo ja was ocalę. 

Wszyscy wasi bliscy i przyjaciele w waszej Ojczyźnie – u mnie – 
proszą za wami, a ja kocham ich i was. Syn mój zdolny jest przemie-
nić najgorszego łotra w swojego żołnierza i apostoła. Wierzcie w to 
i polegajcie na Nim. On was chce uratować i wyzwolić, a przecież 
zna waszą nędzę bardziej niż wy sami. Ponadto to Jezus pragnie na 
was budować swoje plany. Zawierzcie Jego miłości i słuchajcie Go, 
bo On chce uczynić z was rybaków ludzi – całych narodów. (...) 

Jakież znaczenie ma przemoc fizyczna wobec niewoli grzechu? 
Pragnę, abyście chcieli uwolnić się z tego i pomogę wam w tym. 
Żadna przemoc nie może zabić miłości, jeżeli ona żyje w sercach 
ludzkich. Starajcie się rozwijać w sobie miłość do ludzi i proście 
mego Syna o dar miłości, a ja będę prosiła wraz z wami. 

Dzieci. Stoi przed wami mój Syn, który każdego z was tak do-
brze zna, jak ojciec zna swoje dzieci, i ja z Nim. Czegóż może-
cie obawiać się pod taką opieką? Dlatego złóżcie wszystkie wasze 
obawy, lęki i kłopoty u moich stóp, bo ja pragnę przejąć je od was  
i sama załatwić to, czego wy nie możecie. 

18 VI 1988 r. 
Mówi Pan: 

— Znajdujecie się pod szczególną opieką Matki mojej, któ-
ra jest Królową waszą i przyszłą Królową Ziemi (ze zrozumienia: 
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w przyszłości uznaną za Królową przez całą ludzkość). Ale jest też 
Matką każdego człowieka. Dlatego bądźcie, jako prawdziwe Jej 
dzieci, zgodni z Nią. Módlcie się z Nią o ratunek dla świata. 

To, co będzie się działo z całą ziemią, będzie straszne. Mówiłem 
wam, że jest to ostateczny lek przed samobójstwem, samozagładą 
waszą. Ale wy wiecie, że jestem przede wszystkim Miłosierdziem 
względem was, dlatego pragnę się nad wami zmiłować i skrócić dni 
grozy, jeśli z ufnością zawierzycie Mi. Tak więc zachęcam, proście... 

Do dwóch z nas, wybierających się do sanktuarium maryjnego: 
— Chcę, żebyście w Licheniu oddały się Maryi na służbę w nad-

chodzącym okresie. Oddajcie równocześnie wszystkich nieobec-
nych tam swoich przyjaciół oraz rodziny i znajomych. 

26 VI 1988 r. 
Mówi Pan: 

— Cieszę się wami. Zawsze się cieszę, gdy mam was przy sobie. 
Moje drogie, kochane dzieci, cieszy Mnie, że rozumiecie, jak wie-
le w waszym kraju zależy od Maryi, mojej Matki i waszej, która jest 
tak zjednoczona ze Mną, że kocha moim Sercem i cała pełnia miło-
ści Boga przechodzi przez Nią ku wam, przyobleczona w Jej miło-
sierną, macierzyńską troskę. 

A nie zrobiła nic innego, tylko – przez całe swoje życie, w każdej 
chwili – wypełniała wolę Boga. 

Matka moja cicho i niepostrzeżenie, ale coraz szerzej, roztacza 
swoją władzę nad waszym krajem. Ja zaś do Jej dyspozycji oddaję 
całe niebo, wszystkie chóry anielskie. Wszystkie sługi moje oczeku-
ją Jej wskazań i decyzji z niezmierną radością, pragnąc wypełniać 
wszelkie Jej zamysły; a one wynikają z Jej troski o wasze istnienie. 
Otrzymujecie niezwyciężoną tarczę i pragnę, abyście czuli się przy 
Niej zupełnie bezpiecznie. 

Jeżeli chcecie Mi sprawić wielką radość, zwracajcie się ku Mat-
ce mojej z uprzedzającą wdzięcznością za te łaski, które dzięki Niej 
otrzymacie. Cieszcie się, moje polskie dzieci, bo zyskaliście sobie 
Królową niezwyciężoną, Panią wszelkich darów, Matkę, która pra-
gnie i potrafi naprawić wszystkie krzywdy, jakie was spotkały, i wy-
nieść was przed oczyma świata tak wysoko, jak nisko upadliście  
w jego opinii. 
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Ona nigdy nie traci nadziei i przekonana jest, że Jej dzieci nie za-
wiodą Jej. Liczy na was i spodziewa się po was zrozumienia i współ-
pracy. A wszystko to ku ratowaniu świata. 

Dzieci moje kochane, stawajcie przed Nią oddając się do dyspo-
zycji, tak jak to zrobiłyście wczoraj w Jej sanktuarium. Bo Ja razem 
z wami oddaję się mojej Matce, aby uczcić Ją tak niezmiernie, jak 
niezmiernie Ona powierzyła się woli Boga. 

To nie jest przenośnia. Maryja przystępuje do walki z wszystkimi 
mocami piekła, aby wyrwać im was. Bez Jej interwencji bylibyście 
zgubieni – a to dlatego, że wolą, rozumem i zmysłami wybraliście 
księcia tego świata wraz z jego kłamliwymi obietnicami. 

Dlatego chciałbym, żebyście – ilekroć o tym sobie przypomni-
cie – uciekali się pod opiekę Maryi. Czyńcie to w imieniu wszyst-
kich, na których wam zależy. 

Proście też o opiekę Aniołów Stróżów waszych, bo oni pomogą 
wam w wiernej służbie Maryi, jako że sami Jej służą z zapałem, gor-
liwie, uszczęśliwieni, że mogą to czynić. 

29 VII 1988 r. 
Modlimy się, dziękujemy, prosimy o umocnienie dla jednego  
z nas, o radę... Odpowiada Maryja: 

— Mój synku, nie bój się, bo nie ma mocy, które mogłyby wejść 
pomiędzy mnie a ciebie. Czy pragniesz, abym to ja cię prowadziła? 

— Tak. 
— Więc będę twoją matką. Ja jestem matką łagodną, cierpliwą  

i wszystko wybaczającą. Dlatego nie martw się i nie niepokój. Pragnę 
wprowadzić cię w służbę na całe twoje dalsze życie. Jeżeli będziesz 
polegał na mnie i nie pozostawisz mnie, bądź pewien, że doprowa-
dzę cię do tronu mego Syna. 

Moja miłość zjednoczona z miłością Jezusa, Króla waszego, jest 
nieskończona. Dlatego proszę cię, dziecko, nie kłopocz się i nie zaj-
muj się sobą zbytnio, bo odtąd ja myśleć będę o tobie... i wszyst-
ko powoli uładzi się. Proszę cię tylko, nie unikaj mnie i o wszyst-
kim, co w sobie zauważysz nieuporządkowanego czy szkodzącego 
innym, mów mi i oddawaj, prosząc abym ja cię uleczyła; a ja nie 
spocznę, dopóki nie przemienię cię, abyś stał się takim, jakim za-
pragnął cię mieć mój Syn. Moje dziecko, od tej pory wiedz, że masz 
matkę, która jest z tobą zawsze. (...) 
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Ja szykuję drogę Synowi memu, bo dobrowolnie uznaliście mnie 
Królową swoją i kochacie mnie. Od tej pory poszukuję pomocni-
ków i wzywam każdego, a jeśli odpowie mi, stanie się moim żołnie-
rzem. Liczę na ciebie, mój synku. 

— Czy przeważa teraz dobro czy zło w naszym narodzie? 
— Z Bożej perspektywy, synku, nie ma „złych” – są tylko nie-

szczęśliwi, głodni, oszukani, ślepi i okaleczeni: dlatego poddają się 
mocom ciemności. Na to wszystko istnieje jedno lekarstwo: miłość 
Boga, który Krwią Syna swojego – i mojego – może zmyć z was w jed-
nej sekundzie cały wasz brud i nalot, którym zostaliście pokryci. (...) 

Statystyka (dotycząca dobra i zła) nic nie znaczy wobec miłosierdzia 
Bożego. W Jego świecie istnieje nieustające zmiłowanie i przyjęcie 
Go lub odrzucenie przez wolną wolę ludzką. Zło i dobro walczy w każ-
dym z was i od was samych zależy, które z nich zwycięży. A to jest 
właśnie wasze zadanie – tych, którzy współpracują ze mną: walczyć  
o każdą duszę ludzką, prosić, interweniować, samemu przebaczać i sa-
memu być przykładem. Naśladuj mnie, synku, bo ja nigdy nie rezy-
gnuję z żadnego z was i ufam, że miłością mogę wzbudzić w was odzew. 
(...) Jednego ci nie wolno: tracić nadziei i wiary w swój naród. A jeżeli 
nawet wszyscy byście ją stracili, ja będę wierzyła, że zdolni jesteście 
odrodzić się. (...) 

Kiedy już zwrócicie się ku wartościom rzeczywistym i ważnym: 
ku miłości naszej do was i ku służbie, wówczas ja was oczyszczę.  
I na ciebie liczę, synu. A czy możesz mi uczciwie powiedzieć, że je-
steś dobry? 

— Całkiem daleko. Miewam dobre odruchy i dobre „ciągoty”. 
— To jest właściwa odpowiedź, ponieważ jesteś człowiekiem.  

I Apostołowie – za życia Jezusa – nie byli inni. Ja, matka, przychodzę 
do was, aby wam pomóc stawać się prawdziwymi Jego sługami. Nie 
przychodzę do doskonałych, lecz do tych, którzy mnie potrzebują,  
i jeśli mi zawierzą, to prowadzę ich do właściwej im doskonałości. 

16 VII 1988 r. 
Po przyjeździe do domu rekolekcyjnego zwracamy się do Pana.  
Pan mówi: 

— Dzieci, zaprosiłem was tutaj, bo chciałem was nasycić sobą 
i przygotować do współpracy. Bardzo mało Mi potrzeba, wyłącz-
nie zawierzenia Mi, ale pełnego zawierzenia. Pragnę mieć w was 

rok

1
9
8
8



Jestem waszą matką  43

pomocników – braci i siostry moje. Pragnę dać wam udział w rato-
waniu świata, dlatego będę was obdarzał, uzdrawiał i nasycał sobą, 
aby was wzmocnić. I będę przy was stał nieustannie. Czy chcecie 
Mi zawierzyć absolutnie, na zawsze i w każdych okolicznościach? 

— Tak, Panie ... 
— Potrzebne Mi jest jedynie wasze „tak”. Jeśli Mi tylko zezwa-

lacie, obejmuję was swoją miłością zawsze, każdego dnia. Od tej 
chwili chcę, abyście wiedzieli, że jesteście moją własnością nie dla-
tego, abym was chciał zniewolić, ale żebym mógł was zachować  
i otoczyć moją mocą, a także żebyśmy mogli wspólnie, rozumiejąc 
się i kochając, służyć światu. Bardzo was potrzebuję, dzieci. 

Powiedziałem wam niedawno, że dla jednego człowieka zawie-
rzającego Mi gotów jestem uratować miasto, a wy dziwiliście się, że 
nie powiedziałem jak duże miasto. (...) Bo widzicie, dzieci, wasze 
zawierzenie jest dowodem wobec wszystkich sił ciemności, że je-
stem tu kochany (w tym mieście), i wtedy mogę wystąpić jako Pan 
waszych serc – a Ja mogę wszystko. 

I proszę was, dzieci, nie myślcie o waszej nicości i o tym, że was 
mało, bo to dla Boga nie ma znaczenia. Przez jedno „fiat” skromnej, 
biednej dziewczyny przyszło na świat zbawienie. Więc weźcie Mat-
kę moją za wzór, za Matkę pełną mocy i miłosierdzia. Bo My zawsze 
jesteśmy razem. 

8 VIII 1988 r. 

— Jestem przy was, dzieci – mówi Maryja
Anna dodaje, że Maryja mówi to głosem ściszonym i melodyjnym, 

bardzo delikatnie i serdecznie. Zarazem Anna zauważa z radością (i zdzi-
wieniem), że jest dziś w stanie zauważyć wymienione cechy „głosu” 
Matki Bożej. Usiłuje wytłumaczyć obecnym dokładniej, w jaki sposób 
„słyszy”, ale jej się to nie udaje. (...)

Matka Boża mówi: 
— Nie lękajcie się, dzieci, ja was obronię. Ani jedna wasza łza, 

ani jedno słowo wstawiennictwa za innych, żadne błaganie o ratunek 
nie zostało zapomniane. Wszystkie wasze słowa miłości i zawierze-
nia mam w moim sercu (jak w skarbcu). 

— Co mamy czynić na przyjęcie Ciebie? Jak się przygotować? 
— Kochajcie mojego Syna. Jakże inaczej możecie uszczęśliwić 

matkę? 
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— Pomóż nam w tej miłości, zwłaszcza w miłości wzajemnej 
(tyle słów próżnych)... 

— Dziecko, miłość przejawia się w czynach. (...) 
Sami widzicie, dzieci. Mogę być waszą królową, bo nie daliście 

sobie wydrzeć z serca mojego imienia. Kochacie mnie i wzywacie 
mnie; potrzebujecie mojej miłości – Matka Boża mówi to z czułością – 
więc daję ją wam. 

2 XII 1988 r. 
Mówi Pan: 

— Przygotowuję was na to, że mogą przyjść czasy trudne. Ale 
dałem wam Władczynię najcudowniejszą – własną Matkę – więc 
możecie na Nią liczyć i do Niej się uciekać. Musicie jednak pamiętać, 
że Ona jest Matką całego waszego narodu i powinniście naśladować 
Ją w Jej cechach macierzyńskich. Nikogo nie odrzucajcie, troszczcie 
się o wszystkich słabszych fizycznie i duchowo i służcie swoją osobą 
z całego serca, z całej woli, z całą miłością, do jakiej jesteście zdolni. 

Matka moja musi móc liczyć na swoich poddanych. A kto jest jej 
poddanym bardziej niż wy, którzy Ją uznajecie (katolicy). Więc też 
powinniście chcieć służyć Jej najgoręcej i najgorliwiej, udowadniając 
to czynami, zwłaszcza w dniach trudnych, które nadchodzą. 

8 XII 1988 r. 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny –  
zakończenie Roku Maryjnego. 
Mówi Maryja:

— Pragnę, abyście (wy, Polacy) nieśli pomoc tak, jak ja to robię: 
zawsze i każdemu, kto mnie wezwie, biegnę z pomocą z tą samą 
pełnią miłości. Nie rozważam nigdy wartości waszej czy „niegod-
ności”, gdyż wszyscy jesteście ukochanymi dziećmi Boga, za odku-
pienie których Syn mój dał się przybić na Krzyżu. Gdy patrzę na 
was, widzę Krew spływającą z Jego ran (wzdłuż ciała i po drzewie 
krzyża) na każdego, kto żył i żyje, i żyć będzie. 

Tak pragnę nauczyć was prawdziwej miłości względem każde-
go człowieka i każdego narodu. (...) Głosić macie Ewangelię mego 
Syna: wolność duchową, miłość braterską i nadzieję, bo ja, królowa  
wasza dobrowolnie obrana, której wolę szanujecie, ja polityką 
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królestwa mojego sama się zajmę i skrzywdzić was nie pozwolę; 
przeciwnie, stanę się ucieczką dla tych, którzy pod mój królewski 
płaszcz schronić się zechcą. Obiecał mi Bóg, że oszczędzi królestwo 
moje, mój lud, moje ziemie, a ja skłonna jestem rozpostrzec szeroko, 
jak najszerzej płaszcz królestwa, aby ogarnąć nim tych wszystkich, 
którzy zapragną schronienia, choćby nie byli Polakami. Tak że o ziemie 
moje zatroszczę się sama; wszak matką jestem, a matce pozostawia 
się troskę o dom, wyżywienie i bezpieczeństwo dzieci. 

Od was, dzieci moje, pragnę, abyście czynem dawali świadectwo 
o mnie i o tym, jak was wychowałam, że staliście się podobieństwem 
moim, a przeciwieństwem tych, którzy dotąd władali przemocą, 
krzywdą, kłamstwem i niesprawiedliwością. Dlatego, dzieci, liczę na 
cały naród, a zwłaszcza na waszą młodzież. (...) 

Syn mój pragnie (na moich dawnych ziemiach) rozmnożyć lud 
Boży, jeden, miłujący się, spieszący sobie z życzliwą pomocą, żyjący 
we wzajemnej zgodzie, w pełni łask Ducha Świętego, którego otrzy-
macie wszyscy w obfitości, a nawet w nadmiarze. Warunkiem jed-
nak będzie miłość, jeśli jedni ku drugim mieć ją będziecie. Tak jak 
niegdyś nie było Żyda, Greka czy Rzymianina, Afrykanina czy Galla,  
a wiele Kościołów sławiących Jezusa Zbawiciela w wolności i róż-
norodności, tak teraz Syn mój pragnie, byście się stali dawcami 
wolności dla siebie i dla narodów, ku którym was posyła (...) Dzia-
łajcie łagodząc spory, tłumiąc wzajemne urazy i nienawiść. (...) 

Daję wam, dzieciom moim, zadanie nowe: świadczyć macie o kró-
lestwie moim, ojczyźnie waszej wedle jej prawdziwego oblicza. Uczcie 
się więc i uzupełniajcie braki, póki możecie, abyście potrafili postę-
pować jak prawi Polacy i prawowite dzieci Kościoła Jezusowego. 
(...) A więc wszyscy sobie braćmi być macie, bo jeśli ktoś z was miał 
szczęście więcej wolności otrzymać i więcej przez to zdobyć wiedzy, 
służyć nią winien, nie zaś chełpić się i za lepszego uważać. Jest jeden 
Bóg, a wy wszyscy jednakowo dziećmi Jego jesteście, dlatego przystoi 
wam prostota, usłużność (na podobieństwo postawy Maryi wyrażonej 
słowami: „Oto ja, służebnica Pańska...”) i służba gorliwa wedle swych 
możliwości; bo i te otrzymaliście, aby móc dzielić się nimi. 

Zamierzam posłać cały lud mój, by głosił wolność i miłość Syna 
mojego ku każdemu z Jego dzieci na ziemi. Wszystkie ruchy świeckie, 
zakony i zgromadzenia bezhabitowe są Mi potrzebne w tym dziele 
miłości, miłosierdzia i braterskiej pomocy, w którym udział prze-
znacza wam Syn mój umiłowany. 
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46    Zaufajcie Maryi     

Pamiętajcie, że o Nim samym świadczyć macie, że Boga niesie-
cie zniewolonym, Pana miłosierdzia, łaski i współczucia. Jeśli nie 
obudzicie w sobie Ducha Chrystusowego, zaniesiecie zaledwie 
siebie i swoje ludzkie przywiązania. Ja zaś pragnę, abyście o Synu 
moim świadczyli, nie zaś o Kościele katolickim i o poszczególnych 
jego członkach – zakonach; bo wszyscy na ziemi pełni jesteście 
ułomności i błędów. Proście więc Jezusa, Odkupiciela was wszystkich –  
dobrych i tych, których uważacie za gorszych lub złych – o łaskę 
oczyszczenia i przygotowania się w czystości uczuć i woli do dawania  
o Nim prawdziwego świadectwa. 

Moje dzieci, nie sądźcie, że ostatni raz mówię do was. Teraz uzu-
pełnić chciałam to, co Syn mój już wam powiedział. Jezus pragnie, 
abym to ja rozmawiała z wami, ponieważ sprawy te dotyczą obywa-
teli mojego królestwa; a my wiemy, że mnie kochacie i przyjmiecie 
do serca moje wskazania. 

31 XII 1988 r. 
Mówi Maryja:

— Pamiętajcie, że ja jestem nadal przede wszystkim służebnicą 
Pańską: służę Bogu, Panu memu (Bogu w Trójcy, w pełni majestatu)
i kocham was wraz z Nim. On mnie oddał wam jako matkę i jestem 
nią na zawsze. Jezus powierzając mi was, wszystkich ludzi, w godzi-
nie swojej śmierci pragnął, abyście mieli we mnie macierzyńską opie-
kę, troskę, pocieszenie, ukojenie, abyście mieli do kogo się uciekać 
we wszystkich złych chwilach waszego życia. Syn mój wiedział, że 
zawsze potrzebować będziecie wstawiennictwa, wytłumaczenia, a czę-
sto i przebłagania – przebłagania Boga Wszechmogącego – i pewien 
był, że ja nikogo z was nie opuszczę. 

Teraz nadchodzą czasy, w których będę ostatnią ucieczką grzesz-
ników i zabłąkanych, konających i umierających. Pragnę w was widzieć 
pomocników moich. Dlatego proszę was, chciejcie być miłosiernymi; 
ćwiczcie się w tym. Okazujcie słabym i zniewolonym współczucie, 
miłosierdzie i pomoc, jaka tylko będzie im potrzebna. W ten sposób 
zbliżycie ich do mojego serca, a ja ich przygarnę i będę tłumaczyć 
przed Panem. 

Pragnę, abyśmy byli jednomyślni służąc Panu Miłosierdzia. Gdyż 
człowiek żądający sprawiedliwości Bożej musiałby pierwej sam być 
nieskazitelny, inaczej może spotkać się ze sprawiedliwą oceną siebie 
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– a nikt z was nie wyszedłby wtedy bez sądu. Dlatego mając świado-
mość swojej własnej słabości, uchybień względem miłości bliźnie-
go i Boga i wielu własnych niedoskonałości, dostrzeżcie jedyny ra-
tunek dla siebie w niesieniu sobie wzajem miłosierdzia. A mieści się 
w nim przede wszystkim przebaczenie i odpuszczenie win i krzywd 
wyrządzonych wam wraz z prośbą do Pana o odpuszczenie wam 
waszych własnych. 

W miłosierdziu leży ratunek wasz – całej ludzkości – dlatego 
tak was zachęcam i nawołuję od wielu lat do odwrócenia się od zła 
i do pokuty. Pokuta to zmiana postawy względem Boga i bliźnich, 
to pragnienie kochania, udzielania się i darzenia; dla was zaś, Po-
laków – to pełne naśladowanie mnie, bo wybraliście mnie Królową 
swoją i pragniecie, abym wam panowała. 

Dzieci, jeżeli staniecie się rzeczywistymi sługami Pana, przeba-
czającymi, współczującymi, miłującymi i niosącymi pomoc wszyst-
kim potrzebującym, wtedy razem przemienimy świat. Pan dał mi go, 
jak dziecko osierocone daje się w ramiona matki, ale tymi ramionami  
jesteście teraz wy. Cóż stanie się, jeżeli wasze dłonie zacisną się  
w pięści i ujmą broń, aby mścić się i samemu wymierzać sobie 
sprawiedliwość, gdy zechcecie sami według waszych ludzkich emocji  
znowu dzielić, nienawidzić, odrzucać i pogardzać? Czyż mogę 
wówczas pozostać jeszcze waszą królową ja – która każdego tłuma-
czę, i wy – mściwi i żądni kary? 

Dlatego, moje polskie dzieci, proszę was, naśladujcie matkę wa-
szą, trwajcie przy niej i chciejcie współdziałać z nią, a nie niszczyć 
jej działania w sercach ludzkich. Zapraszam was do współpracy nad  
odnowieniem świata. Wybrałam wasz naród, moje – dotychczas 
potencjalne – królestwo, aby stało się ono ośrodkiem miłości mi-
łosiernej, przebaczającej i nie pamiętającej krzywd. Szykuję ziemię  
waszą, aby oddać ją Synowi memu jako Jego stolicę, i tak mało mi 
potrzeba: jedynie waszej świadomej zgody i dobrej woli. O całą resztę 
zadbam ja, matka wasza i królowa, wszechmocna mocą Pana miłu-
jącego was. 

Błogosławię was, narodzie polski, i zawierzam wam. †
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