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Moje dziecko, oszustwo, z którym zostanie skonfrontowany świat, będzie tak trudne do 
rozpoznania, że tylko ci, którzy zawierzają się Bogu i bez reszty ufają Mojemu Synowi, 
będą w stanie przetrwać próby, które przed nimi stoją. Ja przekazałam światu 
proroctwa w 1917 roku, ale ostatni sekret z Fatimy nie został ujawniony, był on 
bowiem zbyt przerażający dla tych w łonie Kościoła Katolickiego. 

Ostatni sekret z Fatimy nadal pozostaje Bożym dzieciom nieznany, chociaż objawiłam 
wam jego część w orędziu z 26 stycznia 2012 roku. Bardzo niewielu w Kościele jest w 
ten sekret  wtajemniczonych. Obecnie kolejna część sekretu Fatimskiego musi zostać 
ujawniona — abym mogła ostrzec ludzkość, jakie konsekwencje pociągnie za sobą fakt, 
że zostanie zlekceważona Moja interwencja, mająca na celu udzielenie pomocy przy 
ratowaniu dusz. 

Kościół został opanowany od wewnątrz przez wrogów Boga. Oni — a jest 
ichdwudziestu, sprawujących kontrolę odśrodkowo — dokonali największego 
oszustwa. Gdy Ojciec Święty, ten, któremu przyznano Koronę Piotra, został ostrożnie 
usunięty, wybrali oni człowieka niepochodzącego od Boga. 

Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch 
mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, 
które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie 
uczynią więźnia. Ten wybrany jako drugi doprowadzi nie tylko do zniszczenia 
Kościoła Katolickiego, ale i wszystkich kościołów, które czczą Mojego Ojca i 
przyjmują Nauki Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata. 

Może istnieć tylko jeden, autoryzowany przez Mojego Syna, zwierzchnik Kościoła 
na ziemi, i zwierzchnik ten musi pozostać papieżem aż do swojej śmierci. 
Ktokolwiek inny, kto twierdzi, że zasiada na tronie Piotra, jest oszustem. To 
oszustwo ma jeden cel, mianowicie wydanie dusz na pastwę Lucyfera; i dusze, które nie 
okażą w tym względzie więcej mądrości, będą miały mało czasu, aby się uratować. 

Dzieci, musicie teraz mieć tylko jedno na uwadze: By nie oddalić się od Nauczania 
Mojego Syna. Badajcie każdą nową doktrynę, która może zostać wam przedstawiona i 
was zapewniać, że pochodzi z Kościoła Mojego Syna na ziemi. Prawda jest prosta. Ona 
nigdy nie ulega zmianie. Spuścizna Mojego Syna jest bardzo przejrzysta. Nie pozwólcie, 
aby ktokolwiek zmącił wasze przekonania. 

Wkrótce proroctwa z Fatimy nabiorą sensu. Wszystko to ma miejsce teraz na oczach 
niedowierzającego świata; niestety jednak, bardzo niewielu to pojmie, aż będzie już za 
późno. Módlcie się, módlcie się, módlcie się na Moim Najświętszym Różańcu tak często, 
jak jest to tylko możliwe, każdego jednego dnia, aby osłabić wpływ zła, które was 
otacza. 

Wasza umiłowana  Matka,  Matka Zbawienia 
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