
 

 

Posłania dane Klemensowi Domínguez y Gómez, 

dzisiaj Papież Święty Grzegorz XVII, Największy, 

o Świętej Twarzy Naszego Pana Jezusa Chrystusa 

12 grudnia 1969 

ŚWIĘTY DOMINIK DE GUZMÁN 

„Aby się rozpowszechniła na cały świat Adoracja Świętej Twarzy Pana. 

„Czyńcie Drogę Krzyżową rozmyślając Mękę, Śmierć, Zmartwychw-stanie, łącznie, z 

boleściami Błogosławionej Zawsze i Niepokalanej Dziewicy Marii, prosząc o przebaczenie 

wszystkich grzechów, wszystkich obrażeń, zniewag, świętokradztw uczynionych wobec Świętej 

Twarzy. 

„Aby wszyscy komunikowali w pierwsze czwartki każdego miesiąca, w ciągu wszystkich 

lat, aż do następnego Przyjścia Pana, czyniąc dwudziesto minutowe zadośćuczynienie, 

dziękczyniąc Bogu, prosząc o nawrócenie Rosji. 

„Wszyscy którzy uczczą Świętą Twarz i przyjmą Komunię zadośću-czynienia otrzymają 

łaskę śmierci w świętości. 

„Zbawienie świata leży w wykonaniu tego podyktowanego zlecenia.” 

12 grudnia 1969  

ŚWIĘTA TERESKA OD DZIECIĄTKA JEZUS I ŚWIĘTEJ TWARZY 

„Dzieci moje, kiedy całujecie Święte Oblicze Jezusa mówcie: ’Godne Uwielbienia Twarzy 

Naszego Pana Jezusa Chrystusa, znieważana przez moje grzechy, udziel mi siły potrzebnej do 

obrony Cię moim życiem’.” 

14 grudnia 1969 

Tego dnia Święty Dominik de Guzmán prosił aby zaintronizowano możliwie najwcześniej 

Świętą Twarz w Świętym Miejscu Lentisko. 

15 grudnia 1969 

ŚWIĘTA TWARZ 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wszyscy którzyście adoro-wali Moje Boskie 

Oblicze z wiarą, pokorą, litością i medytowali Moją Mękę, Śmierć, uważając się winnymi Mojej 

Śmierci, obiecuję wam nieskończone łaski i nie opuszczę was nigdy. Obiecuję wam że ujrzycie 

Moje Boskie Oblicze poprzez całą Wieczność 

„Musicie odmawiać dużo Różańców z Ojcze Nasz, adorować Moją Twarz, odprawiać 

Drogę Krzyżową, komunikować w pierwsze czwartki wszystkich miesięcy, przez wszystkie lata 

aż do Mego następnego Przyjścia do was, które nastąpi bardzo rychło, i będziecie mieli pokój 



niezamącony. Szatan zostanie zupełnie uwiązany przez całą wieczność. Nie powrócicie więcej 

do cierpień ani chorób, ani czegokolwiek co wam dolega, ponieważ grzech zostanie wymazany z 

dusz na zawsze.” 

15 grudnia 1969 

NIEPOKALANE POCZĘCIE 

„Mój Boski Syn wam powiedział, że kto by prosił o łaskę za Moim Pośrednictwem, je 

otrzyma. I Ja wam powiadam, że kto nie będzie adorował Twarzy Mego Boskiego Syna, Ja go 

nie wysłucham.” 

15 grudnia 1969 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA 

„Synu mój: Kto uczci Moje Boskie Serce a nie uczci Mego Boskiego Oblicza, nie dozna 

litości od Niego, gdyż kto adoruje serce, adoruje całe ciało. Kto uczci Moje Serce i Moją Twarz 

a pogardzi Eucharystią, Ja go nie wysłucham. 

„Moje Boskie Oblicze jest medalem który wszyscy mogą ofiarować dla dostąpienia łask.” 

17 grudnia 1969 

ŚWIĘTA TWARZ 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wszyscy którzy uczczą Moje Boskie Oblicze, 

oglądać Je będą przez całą wieczność, a kto Je znieważy, nie ujrzy na powrót.” 

1 stycznia 1970 

ŚWIĘTA TWARZ 

„Synowie moi: podążajcie w świętości, ponieważ kto uczci Moje Oblicze, otrzyma łaskę 

świętości, i wszystko o co prosicie Mej Matki po uczczeniu Mego Oblicza, Ona wam udzieli.” 

1 stycznia 1970 

OJCIEC WIECZNY 

„Synowie moi: Tę adorację Boskiego Oblicza Mego Syna, miałem przygotowaną przed 

stworzeniem człowieka, ponieważ już było w Mojej Myśli. 

„Synowie moi: Kto uczci Boskie Oblicze Mego Syna, otrzyma Moje Błogosławieństwo i 

uśmierzę gniew, który mam przygotowany dla świata. 

„Synowie moi: Nie zapominajcie, że pragnę abyście adorowali Boskie Oblicze Mego 

Syna.” 

2 stycznia 1970 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA 

„Synu mój: Przez zniewagi jakie otrzymuje Moje Boskie Oblicze, Moje Serce krwawi. 

Wszystkie osoby, które adorują Moje Boskie Oblicze, otrzy-mają z Mego Miłosiernego Serca 

Łaski dostąpienia życia wiecznego.” 

4 stycznia 1970 

ŚWIĘTA TERESKA OD DZIECIĄTKA JEZUS 

„Wszyscy, którzy będą nosili imię Świętej Twarzy umrą w świętości, przez Łaskę Jezusa 

Chrystusa i pośrednictwo Marii, waszej Matki.” 

22 stycznia 1970 

OJCIEC WIECZNY 

„Dlaczegoż się opierają ze wstawieniem w tym Świętym Miejscu Świętego Oblicza Mego 

Syna, kiedy taka jest Moja Wola? 



„Jest taki, który mówi, że w Ukrzyżowanym jest wszystko. A czyż w Panu Ukrzyżowanym 

nie jestże Serce, a bez wątpienia ustanowiono nabożeństwo do Najświętszego Serca wykonując 

Moją Wolę? W tym samym sensie chcę, ażeby dokonano Adoracji Boskiego Mego Syna. 

„Z trudnością dostąpi Raju Niebieskiego kto nie doceni Adoracji Świętej Twarzy. Was 

błogosławię. Klęknijcie wszyscy. 

„Powód wystawienia Świętego Chrystusa nie jest przeszkodą, ażeby także wystawiono 

Świętą Twarz. Was błogosławię ponownie. 

„Synowie moi, miejcie łaskawość. Wzywajcie Dziewicy, Mojej Ukochanej Córki, aby 

zatryumfowała adoracja Świętej Twarzy. Was błogosławię ponownie, ponieważ miłuję was 

wszystkich.” (Ojciec Wieczny prosił o obraz Świętej Twarzy, wziął go do Swych Rąk i ucałował) 

2 lutego 1970 

(dzień Intronizacji Świętej Twarzy w El Palmar) O godzinie 6,14 wieczorem, zatańczyło słońce. W nim 

ukazała się Święta Twarz i Dziewica z Coromoto (Wenezuela). 

Nad słońcem OJCIEC WIECZNY, który rzekł: 

„Synowie moi, to jest Moim dziełem. Was błogosławię.” 

2 lutego 1970 

O ósmej wieczorem, po odprawieniu Drogi Krzyżowej, ulokowano Świętą Twarz Naszego Pana Jezusa 

Chrystusa w miejscu Lentiska, potem natychmiastowo odbyto najuroczystszą adorację Świętej Twarzy. 

CHRYSTUS PAN: 

„Synowie moi: Dziękuję wam, że przyszliście do tego Świętego Miejsca kontemplując 

Moją Mękę, ponieważ wyjęliście wiele dusz z Czyśćca, i nawróciło się w świecie wielu 

grzeszników, i były uzdrowienia w świecie przez wasze modły złączone z Moją Męką. Zawsze 

kiedy przybywacie, adorujcie Moje Oblicze, w którym się odbijają cierpienia, które poniosłem za 

wasze grzechy, abyście dostąpili Życia Wiecznego z Moim Ojcem.” 

2 lutego 1970 

OJCIEC WIECZNY 

„Synowie moi kochani: Wszystkie honory które czynicie Mojemu  

Boskiemu Synowi, Mnie czynicie, i wszystko co ofiarujecie za Jego Pośrednictwem, Ja akceptuję, 

i wszystko o co prosicie w Jego Imieniu, Ja udzielam. 

„Synowie moi: Kontemplujcie Świętą Twarz Mego Boskiego Syna, rozmyślajcie Jego 

Mękę. Dla waszego zbawienia umarł na Krzyżu, i miejcie litość dla cierpień które poniósł będąc 

Sprawiedliwym. 

„Powiadam wam, synowie moi, że zawsze kiedy adorujecie Oblicze Mego Jednorodzonego 

Syna, Ja wam okażę się Miłosierny z wami wszystkimi i Mój gniew się złagodzi.” 

2 lutego 1970 (w szczególnym domu) 

NIEPOKALANE POCZĘCIE 

„Jestem bardzo zadowolona, że się umieściło Boskie Oblicze Mego Syna. Spadnie wiele 

Łask dla tych, którzy Je adorują.” 

5 lutego 1970 

CHRYSTUS PAN: 

„Rychło ludzkość ujrzy Moje Oblicze Chwalebne i zostaną zadziwieni w Moim Drugim 

Przyjściu. 

„Ay! Ay! Gdyby cały świat adorował Moje Oblicze, iluż rzeczy by się odmieniło! Lecz, 

czyni się odwrotnie: wzgardza się Nim.” 



8 lutego 1970 

CHRYSTUS PAN: 

„Synowie moi: Każdego razu kiedy wynagradzacie Moje Boskie Obli-cze, Moje Serce 

napełnia się Miłosierdziem i nawraca się wielu grzeszników. 

„Synowie moi: Starajcie się mieć Boskie Oblicze w domu. Obiecuję wam, że gdzie się 

znajdzie, wstąpi pokój i spadną obfite Łaski na ten dom. 

„Obiecuję, w godzinę oddania Mnie ducha, że okażę pełnię Miłosierdzia, jako że Mój 

Ojciec chce nabożeństwa ku Mojemu Boskiemu Obliczu dla zbawienia ludzkości. 

„Zawsze kiedy będziecie mieli kłopoty, problemy, będziecie w biedzie: Adorujcie Moje 

Boskie Oblicze i Moja Matka będzie się wstawiała za wami, jako że Ona, z tymi którzy adorują 

Świętą Twarz, okaże się pełna wielkiej miłości ku swym synom i nie odmówi im Swej Pomocy. 

„Udzielę obfitych Łask wszystkim którzy będą Ją adorowali i rozpowszechniali Ją na 

całym świecie.” 

20 lutego 1970 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA 

„Nie pozwólcie, ażeby profanowano Boskie Oblicze Mego Syna: jest Drogą prowadzącą 

do Ojca Niebieskiego.” 

12 kwietnia 1970 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA Z KARMELU 

„Synu mój: Zwracam się do was jako Matka Jezusa i wasza, aby powiedzieć wam, żebyście 

rozpamiętywali, z sercem oddanym w Moje ręce, pozdrowienia które Mi czynicie w Witaj. 

Rozmyślajcie szczególnie w części gdzie mówicie: ’Jezusa okaż nam’. W tym przyjdę okazać 

wam Mego Boskiego Syna Jezusa, i wam okażę w Jego Boskiej Twarzy zniekształconej, 

zmaltretowanej, skrwawionej, oplutej, który się uczynił Ofiarą i poświęcił się waszemu Ojcu 

Niebieskiemu dla oczyszczenia was z waszych grzechów i odkupienia na Życie Wieczne. 

„Powiadam wam, że chociaż nie rozumiecie miejsca jakie powinien zajmować Mój Boski 

Syn, adorujcie Jego Boską Twarz dla pocieszenia Mego Bolesnego Serca, abyście pewnego dnia 

wiedzieli tak uczynić, ponieważ powinniście czynić dlatego, że jest Bogiem, waszym 

Odkupicielem. 

„Synowie moi: kiedy nie rozumiecie jak zasługujące jest adorowanie Świętej Twarzy Mego 

Boskiego Syna, myślcie następująco: Będę adorować Świętą Twarz Naszego Pana Jezusa 

Chrystusa aby ucieszyć Niepokalane i Bolesne Serce Mojej Matki, Dziewicy Najświętszej. Tym 

sposobem zrozumiecie że jestem kanałem prowadzącym do Jezusa waszego Zbawiciela i Króla 

Wszechświata z Woli Ojca Niebieskiego.” 

28 maja 1970 

CHRYSTUS PAN: 

„Dzieci moje: Jestem tu między wami: przyjdźcie i adorujcie Mię. Noście zawsze odbicie 

Mej Świętej Twarzy. Uczyńcie je z tego samego materiału co Święty Szkaplerz Mojej Matki. Tak 

będziecie nosić ochronę Mojej Świętej Matki i Moją i umieścicie słowa: ’Okaż nam, Panie, Twoją 

Twarz, i będziemy zbawieni’. Ten będziecie nosić zawsze na szyi. 

„Szkaplerz będzie się składał: Najpierw, w części przedniej, Moja Boska Twarz; na 

odwrocie będzie miała dwa Serca: Moje i Mojej Najświętszej Matki. 

„Tym którzy umrą z nim, obiecuję przeniesienie ich, za pośrednictwem Mojej Matki, do 

wiecznej szczęśliwości, w tym samym momencie opuszczenia tego świata, i obiecuję im mocne 

zachowanie ich rodzin w wierze. Nadejdzie dzień, kiedy z tym Szkaplerzem będziecie musieli 

dać świadectwo przeciwko nieprzyjaciołom, i niektórzy ucierpicie objaśniając Moje Odbicie, ale 

tym większa będzie Łaska, której dostąpicie w życiu wiecznym. Nie zwlekajcie z noszeniem tego 

Szkaplerza, gdyż Moja Matka wielce się ucieszy, ponieważ Ona jest bardziej zadowolona będąc 



we dwójkę zawsze razem ze mną: Matka i Syn.” (Nałożył widzącemu ten Szkaplerz, 

pobłogosławił i odszedł) 

15 czerwca 1970 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA 

„Synowie moi: Jeśli przyjrzycie się dobrze wyrazowi Mego Boskiego Oblicza, dojdziecie 

do zrozumienia jak miłosierne jest Moje Najświętsze Serce. Odbiciem Mego serca jest Moje 

Oblicze; przez Nie wiecie, że mam Serce pokorne, miłosierne, wielkie, zdolne pomieścić 

wszystkich chrześcijan; dochodząc w miłości aż do wylania ostatniej kropli krwi za wszystkich 

ludzi. Czyż można więcej miłować niż całkowite wydanie się za umiłowanych, którymi byli 

wszyscy ludzie? Przyjrzyjcie się dobrze Memu Obliczu: zakrwawione, policzkowane, zakurzone, 

podrapane, przez zniewagi, które otrzymałem od niezbożnych. Myślcie przez moment jak 

musiało Moje Serce odczuwać ból, udręczenie i cierpienia. Dlatego mówię wam, abyście czynili 

reparacje Mojemu Boskiemu Obliczu aby pocieszyć Moje Bolesne Serce. Synowie moi, 

postępując tą drogą, dojdziecie do intensywnej miłości Eucharystii. Oto tu rozrzutność Mej 

Miłości: Oddanie Mego Ciała na spożycie i Mej Krwi do picia, na pożywienie dusz i osiągnięcie 

szczęśliwości wiecznej. 

„Synowie moi: Wiecie co spowodowało więcej boleści Mojej Najświętszej Matki? Otóż 

było widzieć Moje Oblicze nie do poznania, pozbawione piękności, które Ona tyle razy pieściła 

Swymi Świętymi Rękami! Powodowało taki ból w Jej Niepokalanym Sercu widzieć Oblicze 

spuchnięte! Wyglądało bardziej na trędowatego aniżeli Jej Syna. A wiecie co było Mojej 

Najświętszej Matki większą radością jaką doznała po Mej Męce? Było Moje Oblicze Chwalebne, 

w którym widziało się Moją Boskość. Przeto za każdym razem kiedy czynicie reparacje Memu 

Boskiemu Obliczu, pocieszacie Niepokalane i Bolesne Serce Mojej Najświętszej Matki, a 

każdorazowo kiedy się wzgardza Moim Obliczem, Moja Matka otrzymuje pchnięcie sztyletem w 

Swoje Serce.” 

6 sierpnia 1970 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA Z KARMELU 

„Synu mój: Nie ma potrzeby mówienia o konieczności łączenia warun-ków, które nakazuje 

Prawo Boże i przykazań Kościoła. Dokładnie, wszyscy którzy noszą ten Szkaplerz, będą mieli 

zawsze doskonałą świadomość dla wykonywania przykazań; przeto, tym środkiem Mój Boski 

Syn wyryje w ich sercach podobieństwo Swego Oblicza w taki sposób, że nieprzyjaciel nie może 

się oprzeć Światłu Najwyższego i decyduje odwrót; dlatego wszyscy którzy noszą ten Szkaplerz 

będą doskonalili się, dojdą do umiłowania bardziej intensywnego Eucharystii, jako że Święta 

Twarz jest odbiciem Eucharystii.” 

7 sierpnia 1970 

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA 

„Aby dojść, synowie moi, do zrozumienia wielkiej miłości, miłosierdzia i całkowitego 

oddania Mego Boskiego Serca, potrzeba, abyście przyjrzeli się uważnie Memu Boskiemu 

Obliczu, odbiciu Mego Serca. 

„Kiedy widzicie Je spoliczkowane, posiniaczone, skrwawione i oplute, myślcie: ileż więcej 

wycierpiał w głębi Swego Serca Mój Boski Odkupiciel, i ileż ukochał swoich synów! 

„Kiedy widzicie Je w pełni blasku i chwały, myślcie: Mój Boski Zbawiciel przebaczył mi, 

przeto ujrzałem na Jego Twarzy odbicie przebaczenia, które wyłoniło się z Jego Serca! 

„Synowie moi: (w odniesieniu do Szkaplerza Świętej Twarzy) macie teraz Szkaplerz godny 

bohaterów, bo nadejdzie dzień kiedy będziecie prześladowani, jako że wielu nie przyjmie 

nabożeństwa do Mej Boskiej Twarzy, ani do Najświętszego Serca, ani do Niepokalanego Serca 

Dziewicy Marii, Mojej Matki i waszej, ale wy będziecie musieli dać z tym świadectwo. 

„Synowie moi: kochajcie całym waszym sercem Moje Boskie Oblicze i osiągniecie 

zrozumienie miłosierdzie które wylewa obficie Moje Najświętsze Serce; i wtedy jedynie 

będziecie myśleli o przyjęciu Mnie w Eucharystii, gdzie koncentruje się cała miłość Boga, który 



wydał się na śmierć Krzyżową i co jeszcze nie dosyć na tym, zechciał pozostawić się w Chlebie 

i Winie na pożywienie swoich synów. 

„I jeśli do tego wszystkiego dołączycie niezmierzone Serce Matki, która zabiega o was, i 

ustawicznie troszczy się o swych synów Swoim Sercem, aby oczyścić ich i moc ich oddać Mnie… 

Nie mogę dać wam więcej, ponieważ dałem wam wszystko. A więc, kto chce zbawić się, ma 

drogę wytyczoną przez samego Boga, który nie chce, aby którykolwiek syn się potępił. 

„Nigdy nie opuszczajcie tych trzech Komunii reparacyjnych. (Te trzy Komunie reparacyjne 

są: Ku Boskiej Twarzy Jezusa, w pierwszy czwartek każdego miesiąca; ku Najświętszemu Sercu 

Jezusa, w pierwszy piątek każdego miesiąca; ku Niepokalanemu Sercu Marii, w pierwszą sobotę 

każdego miesiąca). 

„Synowie moi, słuchajcie dobrze: ci którzy zaczynają nie brania pod uwagę nabożeństwa 

ku Mojemu Boskiemu Obliczu, wstępują na drogę nie brania pod uwagę nabożeństwa ku Mojemu 

Najświętszemu Sercu. Dojdą do, co gorsza: wzgardzenia Eucharystią, bowiem te nabożeństwa są 

środkami które Ja w okazaniu miłości, udzieliłem jako smakołyk moim synom, aby spożywali 

Chleb Życia, jakim jest Eucharystia.” 

9 sierpnia 1970 

OJCIEC WIECZNY 

„Chcecie ofiarować Mi przez wszystkie dni Świętą Twarz Mego Syna, aby powstrzymać 

ramię, które mam przygotowane na opadnięcie na ludzkość? Synowie moi, musicie wiedzieć, że 

wszystko co Mi ofiarujecie przez Świętą Twarz Mego Syna, przemienia się w Ofiarę 

Nieskończoną. Synowie moi, starajcie się przez wszystkie dni ofiarować Mi Świętą Ofiarę, 

wysłuchując przez wszystkie dni Świętą Mszę i przyjmując Mojego Syna w Eucharystii.” 

20 sierpnia 1970 

OJCIEC WIECZNY 

„Synowie moi: W tych okropnych dniach, które nadejdą dla ludzkości, Święta Twarz Mego 

Boskiego Syna będzie prawdziwą chustą łez, ponieważ moi prawdziwi synowie się nią osłonią. 

Będzie Święta Twarz prawdziwym datkiem, abym Ja złagodził kary które ześlę na ludzkość. 

„W domach gdzie się znajdzie, będzie światło aby móc uwolnić się z sił ciemności. W 

miejscach rodzinnych gdzie będzie Święta Twarz Mego Syna, dam nakaz Moim Aniołom aby ich 

poznaczyli i będą moi synowie zachowani od złego które spadnie na niewdzięczną ludzkość. 

„Synowie moi: czyńcie się wszyscy prawdziwymi apostołami Świętej Twarzy i 

rozpowszechniajcie Ją na wszystkie strony. Im więcej będzie rozpowszechniona, tym mniej 

będzie katastrofy.” 

3 września 1970 

ŚWIĘTY PIUS X 

„Synowie moi: Gdyby wykonano moje instrukcje rozpowszechnienia nabożeństwa ku 

Świętej Twarzy na całym świecie, uniknięto by dwóch wojen światowych. 

„Ja wydałem potrzebne instrukcje, aby we wszystkich kościołach, konwentach i w domach 

rodzin chrześcijańskich prezydowała Święta Twarz. Lecz, nie rozpowszechniono jak wskazałem, 

bo rozpowszechnienie było bardzo zredukowane, i za niedocenienie tego wielkiego nabożeństwa 

ku Obliczu Jezusa Chrystusa, Ojciec Wieczny się rozgniewał na ludzkość i dozwolił dwie straszne 

wojny światowe. 

„Ponownie Niebo prosi, aby się rozpowszechniła Święta Twarz, aby Ją adorowano, aby 

przewodniczyła na wyjątkowym miejscu w kościołach, konwentach i domach chrześcijan. To 

rozpowszechnienie, jeśli się wykona, ludzkość ominie trzecią wojnę, która będzie okropna i 

straszna. Więcej, jeśli się dopilnuje rozpowszechnienia Świętej Twarzy we wszystkich miejscach 

świata, Ojciec Wieczny się ułagodzi, bowiem rozważy Oblicze Swego Boskiego Syna 

zniekształcone, i będzie miał litość nad ludzkością; bo w Obliczu Chrystusa jest cała ludzkość. 



„Zapewniam was, że wszyscy którzy rozpowszechnią to nabożeństwo, będą 

rekompensowani w wielkiej formie w tym życiu i w przyszłym. 

„Synowie moi: Starajcie się, aby we wszystkich waszych listach wysyłano podobiznę 

Zbawiciela ludzkości. Jest także dobrą formą Jej rozpowszechnie-nia. I wszystkich którzy tu 

przychodzicie z wiarą, proszę was, ażebyście nosili zawsze na piersi Świętą Twarz, kiedy 

modlicie się w tym Świętym Miejscu, w dużej formie, na zewnątrz, aby dać świadectwo o Jezusie 

Chrystusie.” 

4 września 1970 

OJCIEC WIECZNY 

„Synowie moi: przez nabożeństwo i adorację jaką mieliście ku Świętej Twarzy Mego 

Boskiego Syna, wyłoniły się z Jego Najświętszego Serca jaśniejące promienie, które wycisnęły 

Świętą Twarz w waszych sercach, i teraz Ja jako Ojciec kontemplując was i widząc Oblicze Mego 

Syna w was, nie mogę czegokolwiek odmówić wam, ponieważ jest Moim Synem kogo widzę. 

„Proście zawsze, ażeby Święta Twarz Mego Syna wyryła się w waszych sercach.” 

23 września 1970 

OJCIEC PIO DE PIETRELCINA 

„Synu mój: Ja byłem prawdziwie kochającym Świętą Twarz Naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Wielcy czciciele Świętej Twarzy mają nieporównaną chwałę. Są bliżej Jezusa, 

kontemplując Jego Chwalebne Oblicze. Wszyscy prawdziwi czciciele Świętej Twarzy otrzymają 

najobfitsze łaski na osiągnięcie świętości; które osiągną zawsze złączeni z Krzyżem Boskiego 

Mistrza: bez krzyża niema świętości. Trzeba ukrzyżować się razem z Jezusem i prosić Matkę 

Boga, która nieustannie prosi za wszystkimi. 

„Ci którzy rozpowszechniają nabożeństwo ku Świętej Twarzy będą nagrodzeni szczególnie 

w Ojczyźnie niebieskiej i nawet na ziemskiej ojczyźnie. 

„Synu mój: naśladuj wielkich czcicieli Świętej Twarzy, i nade wszystko Świętej Tereski 

od Dzieciątka Jezus i Świętej Twarzy, która kochała więcej Świętą Twarz; dlatego zajmuje 

miejsce wybitne obok Jezusa.” 

29 września 1970 

ARCHANIOŁ ŚWIĘTY MICHAŁ 

„Synowie Hiszpanii: Starajcie się mieć wszyscy Świętą Twarz Jezusa, gdyż rychło 

wyjdziemy oznaczać domy, aby były zachowane od kary. Przed Świętą Twarzą nieprzyjaciel 

ustępuje, jak ustąpił w rebelii aniołów. Wiecie co miałem w lewej ręce przeciwko Szatanowi? 

Oblicze Chwalebne Chrystusa, przed którym upadł pokonany i strącony do przepaści. Przychodzę 

z mieczem dla tradycji, lecz ja nigdy nie używam miecza, tylko Oblicze Chrystusa. Któryż miecz 

większy niż Ten! Miecz jest symbolem siły; dlatego, Kościół katolicki wkłada mi go do ręki, i 

przychodzę z nim aby mię poznawali.” (Mówi, że niósł Świętą Twarz w lewej ręce, ponieważ w 

Niej się prezentuje tarcza) 

8 października 1970 

CHRYSTUS PAN: 

„Ofiarujcie Ojcu zawsze Moją Boską Twarz, i On się zlituje nad wami. 

„Proszę was wszystkich, abyście adorowali Moje Boskie Oblicze i aby prezydowało w 

waszych domach, ażeby Ojciec Niebieski was obdarzył łaskami i wybaczał wasze grzechy. 

Obiecuję uroczyście, że wszyscy ci, którzy rozpowszechnią nabożeństwo ku Mojej Boskiej 

Twarzy będą uchronieni w karaniu ludzkości, i jeśli ucierpią coś w karaniu, będzie aby umrzeć 

męczeńsko i dostąpić świętości. Oprócz tego otrzymają światło na okropne dni konfuzji jaka się 

zbliża ku Świętemu Kościołowi. Więcej, wszyscy muszą przyjść do Mnie poprzez mediacje 

Mojej Matki Dziewicy Najświętszej. 



„Zapewniam was, zaprawdę, zaprawdę, że ci którzy rozpowszechnią nabożeństwo ku 

Mojej Boskiej Twarzy, otrzymają łaskę, ażeby nikt z jego rodziny nie został potępiony wiecznie 

i ci którzy będą w Czyśćcu, wyjdą rychło. 

„Powiedzcie ludzkości, że Mój Ojciec Niebieski powiedział, że kto się sprzeciwi 

rozpowszechnieniu nabożeństwa ku Mojej Boskiej Twarzy, zostanie jako ślepiec dla zrozumienia 

tajemnic Boga i pójdzie popadając w błąd za błędem aż do przepaści. Mówi Mój Ojciec że Jego 

reprezentuje Boskie Oblicze. 

„Sam wszystkim obiecuję którzy nie rozumieją tego nabożeństwa i będą prosili nieustannie 

Moją Najświętszą Matkę prosząc o światło, je otrzymają.” 

25 października 1970 

CHRYSTUS KRÓL 

„Dla zrozumienia ognia Mego Serca, trzeba adorować Moje Boskie Oblicze. Moje 

Najświętsze Serce przekazuje promieniami swoją miłość w Moją Boską Twarz.” 

5 listopada 1970 

CHRYSTUS PAN: 

„Moi drodzy synowie: Patrzcie na Moje Oblicze pełne krwi, potu, ślin, siniaków. 

Wyobraźcie sobie, więc, jakie jest Moje Najświętsze Serce. Przez Moje Oblicze Poznacie do 

jakiego stopnia was ukochałem. W Nim się odbija Moje Serce uciśnione, Moje Serce wyciśnione, 

Moje Serce zemlone przez grzechy ludzkości.” 

30 listopada 1970 

(Pan przybywa śmiejąc się i na słowa widzącego: „Że rzadko przybywasz śmiejąc się. Patrz jaką radość 

mi to sprawia!”) 

CHRYSTUS PAN: 

„Śmieję się, ponieważ jestem razem z wami, którzy oddajecie honory Mojej Najświętszej 

Matce w tak pięknym dniu. (Widzący pyta Go: Tak będziemy widzieli Twoje Oblicze w Niebie?) 

Nie, synowie, będzie nieskoń-czenie bardziej jaśniejące, bardziej piękne, bardziej wielkie. 

Gdybyście zdawali sobie sprawę, myślelibyście zawsze o przyjściu do oglądania Mojego 

Chwalebnego Oblicza w Niebie. Ono jest Światłem Nieba. Wszyscy ci którzy dostąpią 

niebieskiego Raju przypatrując się Mojemu Chwalebnemu Obliczu, ujrzą Boskość; tak się 

przerwie zasłona tajemnic. Ale, aby tego dostąpić, trzeba zadośćuczynić Mojemu Obliczu męki, 

Mojemu Obliczu zbolałemu, Mojemu Obliczu spoliczkowanemu, Mojemu Obliczu 

zakrwawionemu. Gdybym Ja teraz chciał okazać Moje Oblicze Chwalebne, wszyscy wy 

padlibyście umarli. Niema człowieka który by mógł wytrzymać ten blask. Była jedna osoba, która 

już na ziemi miała szczęście widzieć Mnie z Obliczem Chwalebnym takim jakie mam w Niebie; 

a tą Osobą jest Moja Najświętsza Matka, ponieważ podobała się Ojcu Niebieskiemu. Wtedy, moi 

apostołowie, w przemienieniu na Taborze nie dostąpili widzenia Mego Oblicza kompletnie 

Chwalebnego, ponieważ byliby umarli. 

„Synowie moi, myślcie zawsze o rozpamiętywaniu Mego Oblicza Chwalebnego i nie 

będziecie grzeszyli, gdyż ten kto naprawdę pragnie widzieć swego Boga otrzyma wielkie siły na 

zwalczanie nieprzyjaciela.” 

(Następnie, odnośnie Najświętszej Dziewicy, dodał:) 

„Otóż największa wielbicielka Mego Oblicza. Ta która z większą miłością Je całowała i Je 

pieściła. Moja Matka spędzała godziny i godziny kontemplując Moje Oblicze; schlebiała, pieściła 

Je jak żadna matka, ponieważ wiedziała że był Jej Bogiem. Naśladujcie Moją Najświętszą Matkę 

i dojdziecie co najmniej trochę do uwielbienia Mego Oblicza.” 

1 stycznia 1971 

OJCIEC WIECZNY 

„Spójrz do głębi aby znaleźć Oblicze Jezusa Miłosiernego w twej duszy.” 



16 stycznia 1971 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA Z KARMELU 

„Synowie moi: miejcie zawsze przy sobie jeśli chcecie być uwolnieni od ataków Szatana, 

lepszy środek aby on się cofnął i rozbił, mając przed sobą, na waszej piersi, Boskie Oblicze Mego 

Syna. Przed Nim, nieprzyjaciel nie może postępować naprzód, bo Światło Mego Syna go strąca. 

Kiedy Szatan udaje że jest Jezusem lub Mną, waszą Matką, i macie nałożone zewnętrznie Oblicze 

Mego Syna, natychmiast znika, ponieważ jest pyszny i nie może znieść majestatu Boga. 

„Synowie moi, chciałabym, ażeby wasze umysły pojęły wartość jaką ma noszenie tego 

Świętego Szkaplerza na zewnątrz w tym Świętym Miejscu.” 

12 lutego 1971 

CHRYSTUS PAN: 

„Czyż jest dziwactwem jeśli nosicie Święty Szkaplerz zewnętrznie, dając świadectwo 

waszej wiary? Czyż Szatan może nalegać tylokrotnie abyście nosili ten Święty Szkaplerz, kiedy 

dokładnie ten Szkaplerz jest na wyrzucenie Szatana? Patrzcie, synowie moi, ten Szkaplerz jest 

straszną siłą, której nieprzyjaciel nie może znieść. Jest konieczne, abyście wszyscy go nosili 

zewnętrznie. 

„Was przestrzegam: na przyszłość od dziś począwszy, ci którzy stale będą w tym Miejscu 

i nie będą nosili zewnętrznie tego Świętego Szkaplerza, popadną w niebezpieczeństwo bycia 

poznaczonych przez Szatana, któremu dam wolność, aby to uczynił. Uważajcie, że ten kto 

poniesie znak bestii będzie cierpiał okropnie. 

„Synowie moi: są liczni w Niebie za przyczyną Świętych Krucjat. Oni wszyscy nosili 

sztandary z Moim znakiem i Najświętszej Dziewicy i stawali przeciwko nieprzyjaciołom nie 

bacząc na stratę swego życia cielesnego. 

„Nadszedł moment okazania odwagi i wystawienia się na drwinę, dokładnie kiedy zajdzie 

tego potrzeba w Mojej obronie. Patrzcie, że jest Moje Oblicze, Moje Najświętsze Serce i Mojej 

Matki Najświętszej. W tych trzech reparacjach jest zbawienie świata. 

„Uważajcie, synowie moi, że jesteśmy w ostatnich czasach, że musicie stąpać z pokorą i 

uległością. Ja wam uroczyście obiecuję, że wszyscy którzy przybędą do tego Świętego Miejsca 

ze Świętym Szkaplerzem Mojej Boskiej Twarzy i Najświętszych Serc nałożonym zewnętrznie na 

swych piersiach, udzielę większych łask, zmityguję kary Nieba i dam pokój w ich domach. 

Odwagi, moi synowie! Do przodu z waszą wiarą! Noście zawsze Święty Szkaplerz dając 

świadectwo o Mnie i o waszej Matce. Ci, którzy będą propagowali noszenie tego Szkaplerza, ich 

obdarzę łaskami obfitymi i Korona ich będzie większa w Królestwie Niebios.” 

15 lutego 1971 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA Z KARMELU 

„Jest także Moim życzeniem, abyście mieli zawsze zawieszony na waszych piersiach 

Święty Szkaplerz Mego Boskiego Syna Jezusa z Naj-świętszym Sercem i Moim Sercem 

Niepokalanym. 

„Pomnóżcie te Święte Szkaplerze. 

„Popatrzcie, Archanioł Święty Michał, w swej tarczy miał odciśnięte Boskie Oblicze 

Jezusa do walki z aniołami zbuntowanymi. Naśladujcie Świę-tego Michała.” 

26 września 1971 

(w katedrze Turynu, Kaplicy Świętego Całunu) 

CHRYSTUS PAN: 

„Synu mój: donieś ludzkości, że ten Mój portret jest autentyczny: to Święty Całun z 

Turynu. 

„Niech świat uzna to święte misterium. To jest odbicie Mego Ciała. Promieniejąca Moja 

Najświętsza Twarz. Niech świat zwróci uwagę że to jest godzina Najświętszej Twarzy. Dlatego 



mam życzenie Jej adoracji i czci we wszystkich miejscach świata aby się uśmierzył gniew 

Wiecznego Ojca, aby się zadowolił w Twarzy Swego Pomazanego. Przez rozmyślanie Mojej 

Najświętszej Męki przed Moją Boską Twarzą, serce czuje bardziej blisko odku-pienie i łaski są 

obfite. 

„Włosi, Francuzi, Portugalczycy, Hiszpanie, przychodźcie do Świętego Miejsca El Palmar 

de Troya w Hiszpanii, gdzie się czci kopie Mojej Świętej Twarzy, przez którą spadają obfite łaski 

na Kościół i na świat. Wszystkich do których dojdzie to posłanie, proszę rozpowszechniać 

nabożeństwo ku Mojej Najświętszej Twarzy na cały świat, aby Ją propagowali i stali się 

apostołami Najświętszej Twarzy, którzy zabłysną bardziej w Królestwie Ojca i będą tymi, którzy 

ujrzą Moje Oblicze z większym światłem w wieczności.” 

2 lutego 1974 

NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARIA 

„Moi drodzy synowie: Dziękuję wam wszystkim, którzyście przybyli do tego Świętego 

Miejsca w tym najuroczystszym dniu, w którym się obchodzi czwartą rocznicę najuroczystszego 

umieszczenia Świętej Twarzy Mego Bos-kiego Syna, tej Świętej Twarzy, która jest słońcem dla 

oświecenia całej ludzkości. Z tej Świętej Twarzy promieniuje światło wszystkim ludziom dobrej 

woli rozrzuconym po wszystkich ziemiach. 

„Wyjątkowym wyznaczeniem Przenajświętszej Trójcy proszono o intronizację na tej 

uświęconej Górze Boskiej Twarzy Jezusa Chrystusa, Króla królów. 

„Ileż błogosławieństw otrzymało to miejsce i jego czciciele od czasu intronizacji Świętej 

Twarzy! I ile razy odstąpił piekielny nieprzyjaciel! 

„Synkowie moi: Jaki strach i jaką panikę ma Szatan przed Boską Twarzą! Nie możecie 

sobie wyobrazić. Dlatego tu jest zagwarantowane, wewnątrz tych ogrodzeń, że Szatan działa z 

mniejszą siłą. I wielu nie chce sobie z tego zdać sprawy. Patrzcie i przyjrzyjcie się, że kiedy się 

tu modlicie, modlicie się przed Lustrem Boskości, ta Najświętsza Twarz, która was naucza 

bolesnej Męki dla waszego zbawienia. 

„Synkowie moi najdrożsi: Brońcie tego Świętego Miejsca przeciwko napaściom 

piekielnego smoka. Ochraniajcie tę Najświętszą Twarz, która jest i będzie Światłem świata. 

Niestety nie wszyscy podzielają to co wam mówię. 

„Synkowie najdrożsi: Już widzicie jak się modli i jak się czyni pokutę i ofiarę przed 

Najświętszą Twarzą. I tak Wieczny Ojciec łagodzi Swój gniew. I tak Wieczny Ojciec nie patrzy 

na wiele rzeczy które się dzieją na świecie, ponieważ Jego wzrok koncentruje się na Twarzy 

Swego Pomazanego. Szczęśliwi wy, którzy obchodzicie to wydarzenie; ponieważ jest 

wydarzeniem bardzo wielkim rocznica intronizacji Najświętszej Twarzy Jezusa Chrystusa. Nie 

jest dniem jakimkolwiek; jest dniem najuroczystszym, ponieważ dotyczy to dobra dusz różnych 

narodowości które będą przychodzić do tego Świętego Miejsca. 

„Ta Święta Twarz, którą się adoruje i czci w tym Miejscu jest rozpowszechniona po 

wszystkie krańce ziemi. Jest rozpowszechniona w wielu krajach i prezyduje w domach czcicieli 

tego Miejsca. Dla tej przyczyny, gniew Wiecznego Ojca się łagodzi. Od was, moi drodzy synowie 

zależy dalsze rozpowszechnienie tego najsłodszego nabożeństwa ku Najświętszej i 

Najłagodniejszej Twarzy waszego Zbawiciela. 

„Moi drodzy synowie, Ja was pytam: Czyż nie widzicie w tej Świętej Twarzy Majestatu 

Bożego? Czyż nie dostrzega się Jego Wszechmocy? Rozmyślajcie przed Nią, przed tą słodką 

Twarzą, a ujrzycie rozkosze i otrzymacie błogosławieństwa i łaski. 

„Patrzcie, synkowie moi: Dziś to całe Najświętsze Miejsce jest pełne aniołów, radosnych, 

wyśpiewujących chwały Boga. A wiecie gdzie się koncentrują ci aniołowie, gdzie się wpatrują? 

Patrzą w Najświętszą Twarz. 

„O synkowie moi: nigdy nie zdajecie sobie dosyć sprawy z doniosłości nabożeństwa ku 

Świętej Twarzy, specjalnie w tych ostatnich czasach. Nadej-dzie dzień w którym Najświętsza 



Twarz Jezusa Chrystusa będzie widziana przez całą ludzkość, już chwalebna. Ale, ażeby dostąpić 

tej łaski, potrzeba, przedtem, złożyć zadośćuczynienie Najświętszej Twarzy znieważonej. 

„Biedaczkowie, którzy się odseparowują od Świętej Twarzy! Biedaczkowie! Nie wiedzą 

co czynią! Nie znają łask, które tracą. Cieszcie się wy i dziękujcie Niebu, ponieważ macie to 

szczęście adorować i czcić Najświętszą Twarz na tej Świętej Górze Chrystusa Króla. 

„Moi kochani synowie, wszystkim którzy tu jesteście: aby Święta Twarz Jezusa Chrystusa 

spenetrowała wasze serca i została tak złączona z waszymi sercami, że stałaby się gwarancją 

zbawienia dla wszystkich. O synkowie moi: ile szczęścia jest w Niebie widząc te grupy pokornie 

klęczących, adorując Oblicze Jezusa Chrystusa! To prawda, że wszystkie nabożeństwa są dobre 

i zdrowe i prowadzą do Nieba. Ale to do Świętej Twarzy ma pierwszorzędne znaczenie na 

szczególne życzenie Przenajświętszej Trójcy. Ponieważ twarz przedstawia godność 

człowieka, —i Chrystus był obrażony w tej właśnie godności,— dlatego Chrystusa trzeba 

przeprosić w tej właśnie godności która reprezentuje Jego Najświętszą Twarz. Twarz jest 

odbiciem duszy. Wy, jako wierni czciciele Świętej Twarzy, musicie otrzeć Ją waszymi modłami, 

musicie osuszyć Ją, wygładzić stłuczenia jakie ma, powyjmować kolce. A jak? Modlitwą i ofiarą 

przed Jego Boską Twarzą. 

„Zapewniam was, moi drodzy synowie, że wszystkim czcicielom Boskiej Twarzy, wam 

będzie dane wielkie światło na zrozumienie tajemnic ostatnich czasów. Ja was zapewniam jako 

Matka, moi kochani synowie: że wszyscy wy którzy okazujecie szczególną miłość ku Świętej 

Twarzy, będziecie wielce ostrzeżeni przed niebezpieczeństwami i katastrofami oraz specjalnie 

oświeceni; i będziecie tymi którzy będą bliżej Pana w niebieskiej Ojczyźnie. Te wszystkie łaski 

macie wy, czciciele Świętej Twarzy. Nie straćcie ich, moi kochani synowie, jako że łatwo je 

stracić. 

„Moi drodzy synowie: Starajcie się mieć przez wszystkie dni, w waszych domach, 

chociażby małą modlitwę dedykowaną ku Świętej Twarzy Jezusa Chrystusa. Budząc się, aby nie 

zapominano pozdrowić Ją; i kładąc się, nie zapominajcie prosić Go o błogosławieństwo. I 

postępując tak, dojdziecie szczęśliwie do niebieskiej Ojczyzny. 

„Pewnego dnia, niezbyt odległego, będzie widziana na niebiosach Hiszpanii, Boska Twarz, 

która będzie sztandarem Wielkiego Wodza Tajo. Nieprzyjaciele Boga i Hiszpanii, widząc Świętą 

Twarz, cofną się i Wódz Tajo zatryumfuje. Trzeba aby szczególnie Hiszpania się konsekrowała 

Świętej Twarzy Jezusa Chrystusa, ponieważ wysokie zamiary przygotują ten Naród do 

Apostolatu Ostatnich Czasów. I wszystko to się osiągnie, z większą Łaską przez tę uroczystą 

Konsekrację całej Hiszpanii Świętej Twarzy.” 

13 lutego 1975 

NASZ PAN JEZUS CHRYSTUS 

„Nie zapominajcie, moi kochani synowie, że tu jest prezentacja Mojej Świętej Twarzy, co 

znaczy Światło Boga dla świata. Światło Mego Oblicza okrywa ludzkość. Nie zapominajcie że 

Moja Najświętsza Twarz jest zasłoną, która spotyka gniew Ojca i tak omija opadnięcie na synów. 

„Oto tu Moja Najświętsza Twarz wystawiona w środku świata, aby powstrzymać gniew 

Ojca i dać Światło ludziom. 

„Niech się świat przygotuje na najbliższe wydarzenia! Niech się przygotuje, i dobrze 

przygotuje, uzbrojony w modlitwę, pokutę, ofiarę i całopalenie! I niech sobie wszyscy przypomną 

że Moja Najświętsza Twarz reprezentuje Światło Boże, które spada na ludzi. 

„Ci, którzy rozmyślają o zniewagach otrzymanych w Moją Najświętszą Twarz, nie będą 

skonfundowani, będą chodzili w świetle, będą zachowani od przyszłych ciemności. I tak czcząc 

Najświętszą Twarz, zrozumiecie promienie miłości które wyłaniają się z Najświętszego Serca. 

Ale trzeba najpierw zrozumieć zniewagi otrzymane w Moją Najświętszą Twarz: Syn 

Najwyższego który wystawia Swoje Oblicze na oplucie, policzkowanie, posłuży na pośmiewisko, 

aby tak złagodzić gniew Ojca i zbawić ludzi. Kiedy medytujecie dobrze o tej Świętej Twarzy, 

zrozumiecie doskonale ofiarę tego Najświętszego Serca. 



„O Synkowie najdrożsi, iluż nierozważnych jest na świecie którzy odrzucają Światło Mego 

Oblicza, i tak nie mogą zrozumieć rozkoszy Mego Serca! Ponieważ pomyślcie sobie: Któż z ludzi 

dobrze czujących, rozmyślając tę zbolałą Twarz, zbeszczeszczoną, zniekształconą, nie zostanie 

dotknięty w swym sercu i nie obumrze z bólu widząc Twarz swego Chrystusa tak poranioną? 

Któż z ludzi wdzięcznych swemu Bogu, widząc tę Twarz pełną bólu, plwocin, nie pomyśli że 

była dla jego i całej ludzkości zbawienia, która chce ukryć się w najdelikatniejszym Odkupieniu?” 

13 lutego 1975 

(drugie posłanie) 

NASZ PAN JEZUS CHRYSTUS 

„Moja Twarz zabłyśnie pod koniec czasów i da Światło synom Kościoła prześladowanego, 

synom katakumb. Kiedy nadejdzie moc Antychrysta, i ta Twarz się zamanifestuje światu, 

wszyscy moi synowie prześladowani poczują się chronieni przez Światło, które wyjdzie z Mego 

Oblicza. 

„Biedna ludzkość, która odmawia tego Światła, która nie wie że Moja Twarz jest odbiciem 

niebieskiej Ojczyzny, że rozmyślając dobrze Najświętszą Twarz się rozumie miłość całkowitą 

Boga, który staje się Człowiekiem, się upokarza, który cierpi, który doznaje prześladowanie, 

Ukrzyżowanie, który zmartwychwstaje i otwiera Niebo dla całej ludzkości. Biedni ludzie! Jak 

głupi są! Tylko chcą posiąść ziemię przez środki materialne, a nie wiedzą czy nie chcą wiedzieć, 

że aby posiąść ziemię spokojnie, trzeba wniknąć w tę najłagodniejszą część Mojej Świętej 

Twarzy. Kiedy Moja Najświętsza Twarz będzie wysta-wiona do uczczenia przez całą ludzkość, 

kiedy wszyscy moi nieprzyjaciele uznają Mię Królem, kontemplując tę Twarz, wtedy nadejdzie 

rozwiązanie na wszystkie problemy świata. Innego sposobu niech nie szukają, bo go nie znajdą. 

Niech Światło Mego Oblicza was wszystkich ochrania. Niech to Światło pozostaje w was aż do 

końca waszych dni i niech będzie waszą drogą do niebieskiej Ojczyzny, gdzie będziecie mogli 

kontemplować Moją Twarz Chwalebną przez całą wieczność.” 

 

 


