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                               3. štvrťrok

Dongo, 19. decembra 1973:

      „Dnes ráno, syn  môj, prišiel 

si so svojou  matkou do mojej 

svätyne  pred obraz  plačúcej 

Madony...  Už ako  dieťa som  

si ťa vyvolila  a  stále  som  ťa  

viedla  za  ruku.  Už  nikdy  

som ťa neopustila, ani  keď 

môj nepriateľ  zúril proti tebe  

a vyrval mi ťa, a keď si bol 

vtedy istý, že navždy zvíťazil.

      Preto  si musel  vtedy 

mnoho  trpieť; musel  si často 

tápať v temnote a opustenos-

ti, takpovediac  zúfalý, ako by 

som nepočula tvoj plač a tvo-

je volanie o pomoc.

      To  všetko však  bolo pre  

môj veľký  plán -  zdá sa ti, že 

teraz niečo poznávaš a tvoje  

srdce je zaplavené radosťou. 

Ale to najkrásnejšie a najdôležitejšie, syn môj, ešte len príde.

      Vyvolila  som  si  ťa  a  pripravila  pre  víťazstvo svojho Nepoškvrneného  

Srdca vo  svete a   toto sú  roky, keď  svoj plán uskutočním. Sami  Boží anjeli 

budú  žasnúť; svätí v  nebi sa budú radovať;  veľkú radosť  a útechu  budú mať  

všetci dobrí na zemi.

Milosrdenstvo  a  spásu  dosiahne  veľký  počet mojich zblúdilých detí;  satan 

a  jeho mnohí  prívrženci budú  prísne a definitívne odsú-

dení.  V tom  istom okamihu,  keď bude  satan tróniť  ako 

pán sveta,  a bude  sa domnievať,  že má  isté víťazstvo,  

ja sama mu vyrvem  korisť  z  rúk.  Naraz   bude  stáť  s  

prázdnymi  rukami a nakoniec pripadne  víťazstvo len 

môjmu Synovi  a mne; toto bude triumf môjho Nepoškvr-

neného Srdca vo svete.

     Nemajte  strach z  ťažkostí  a  nepochopenia, s  ktorými sa stretnete na svojej 

ceste. Ja budem  neustále s vami a vy napriek tomu  všetkému   budete  mať  

vždy  radosť.

   Aby  ste zvíťazili  v blížiacom  sa boji,  

chcem vám dať jednu zbraň: modlitbu... 

Niet času na neužitočné diskusie, niet 

už času na reči a plánovanie: Toto je čas 

modlitby!“

Don Stefano Gobbi

* Dongo, 22.marca 1930
+ Milano, 29. júna 2011
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