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 1. štvrťrok

             

  
   „Moji  najmilší synovia,  nechajte sa  mnou 
viesť!  Môj boj už teraz  začal. Začnem  útočiť 
na  srdce svojho  nepriateľa a budem zasahovať 
najmä tam, kde sa teraz cíti víťazom.

   Podarilo  sa mu  zviesť vás   pýchou... Ale  tu 
je  jeho slabá stránka: Napadnem ho tým, že po-
užijem silu maličkých, chudobných, pokorných 

a slabých, ja -  nepatrná služobnica Pána - postavím sa do čela veľkého 
zástupu pokorných a zaútočím na nedobytnú pevnosť pyšných. 

   Od  všetkých  týchto  mojich  synov  žiadam  len  to,  aby  sa zasvä-
tili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa mi úplne prenechali. Tak  
v nich  budem sama  konať. A  moje víťazstvo  už začalo  ich pro-
stredníctvom.

   Zdá  sa, že  sa satanovi   aj v  mojej Cirkvi  podarilo všetko dobyť.  
Cíti  sa  istým,  pretože  sa  mu  podarilo  vás  oklamať a zviesť:

   -  bludom, ktorý  sa všade  šíri a  ktorý hlása  dokonca toľko kňazov, 
mojich úbohých synov;

   -   neverou,   ktorá   sa   skrýva   pod   pláštikom  kultúry, prispô-
sobovania a  snahy hlásať evanjelium  spôsobom aktuálnejším a 
prijateľnejším; tak evanjelium, ktoré dnes niektorí hlásajú, už nie je 
evanjeliom môjho Syna Ježiša;

   -   hriechom,   ktorého   sa   stále   viac   dopúšťajú  a  ho ospravedl-
ňujú...

   Nad  touto Cirkvou,  ktorá sa  zdanlivo už  potápa, satan chce vlád-
nuť ako istý víťaz. Ja ho zasiahnem do srdca a jeho víťazstvo posta-
vím do služieb triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca...

   Preto má dnes satan zo mňa taký strach! Ale ja som teraz pohla 
šíkom  svojich  maličkých  synov.  Nič  ma  nebude môcť zastaviť, 
dokiaľ nedosiahnem  svoje úplné víťazstvo. Tak  v tej chvíli, keď sa  
bude  zdať  všetko  stratené,  Božia  prozreteľnosť uskutoční triumf 
môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.“                        (18. 5. 1977)
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